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املقدمة »

ë
احلمد هللا ربِّ العاملني، وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين.

د  دِّ إذا كان لكل سورة قرآنية سوراً خاصا هبا، وإطاراً عاما حيُ
ثنا عن  يت بـ(الفرقان)؛ حتدّ ـمِّ اه آياهتا، فإن هذه السـورة التي سُ اجتِّ
صفات القرآن الكريم وردّ الشبهات التي أثارها الكافرون حوهلا.

ومـن أعظـم حاجـات البـرش وأشـدها رضورة، التفريـق 
لَيس اإلنسـان يقع كثـرياً يف طريق الضالل  بـني احلق والباطـل. أَوَ

 e d c} :مل يقل ربنا سـبحانه وهو حيسـب أنـه عىل هـد؟. أَوَ
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

.(١){s
فإن كنتَ حتب نفسـك وختشـى أن خترسهـا يف معركة احلق 
والباطل احلامية دوماً واملصريية، فتعال نتدبر يف آيات هذه السـورة 
لعـل غشـاوة بصائرنـا ترتفـع، وحجب قلوبنـا تنجيل، ثم تسـتنري 

عقولنا بضياء القرآن، وهيدينا الربّ بفضله إىل الرصاط املستقيم.
(١) سورة الكهف، آية: ١٠٣-١٠٤.
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المقدمة

إن سـاعات العمـر حمـدودة، وإن الغفلـة عن اسـتغالهلا قد 
تُكلِّفنا غالياً، وقد تكون هذه هي الفرصة األخرية التي وفرها الرب 
لك لـري كيف تتعامل معهـا؛ هل تضيعها أم تبادر باسـتغالهلا؟. 
ونحـن معك يف هـذه املرحلة التي نرجو أن تكون معراجاً إىل ذروة 

.اهلد
لقـد وفَّقنـي الـربّ تعاىل أنـا وإخـويت يف املكتـب أن نتمتع 
سـاعات فضيلة يف رحاب كتاب اهللا املجيد، ونشكر الربّ عىل هذا 
التوفيـق العظيـم، وعـىل ما أنعم بـه علينا من فيـض املعرفة ببعض 
حكم الوحي. وكان هذا الكتاب الذي بني يديك. ونأمل أن جيعله 
نْ أتى  نـا ذخـرية لنا ليوم القيامة، يوم ال ينفع مـال وال بنون إالَّ مَ ربُّ

اهللا بقلب سليم، واهللا املستعان.

حممد تقي املدريس
١٠ ربيع االول ١٤٣٢هـ
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النيب K نذيرًا للعاملني »

ë
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤}

.{® ¬ «

من الحديث »

نْ  مَّ هِ عَ ِ ريْ نْ غَ ـنَانٍ أَوْ عَ نِ ابْنِ سِ نْ أَبِيهِ عَ يمَ عَ اهِ رَ ُّ بْنُ إِبْ ـيلِ * عَ
ا  َ ـانِ أَمهُ قَ رْ فُ الْ آنِ وَ رْ قُ ـنِ الْ بْدِ اهللا C عَ ـا عَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ هُ قَ ـرَ كَ ذَ

؟. دٌ احِ ءٌ وَ ْ يْئَانِ أَوْ يشَ شَ
بُ  اجِ مُ الْوَ كَ انُ املُحْ قَ رْ الْفُ ةُ الْكِتَابِ وَ لَ ْ آنُ مجُ رْ الَ C: الْقُ قَ فَ

.(١)« لِ بِهِ مَ الْعَ
***

تفصيل القول
يف الكلمة الصادقة نور، بينام الكلمة الكاذبة ظالم يف ظالم. 

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص٦٢٧.
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النبي K نذيرا للعالمين

، ونوره هيدينا  وأصـدق القـول كتاب ربنا الكريم فإنه يتألأل ضيـاءً
إىل حقيقته.

هاً إىل مجيع  وهكـذا فإننا حني نتلو آيات الكتـاب نجده موجَّ
البرش من دون متييز بني إنسـان وآخر عىل أسـاس العنرص أو اللون 

أو القومية أو أي معيار آخر.
كيف نستفيد هذه البصرية من هذا السياق؟.

 G F E} :نا سـبحانه وهو يقول تعالوا نسـتمع إىل ربِّ
 T  S  RQPO  NML  K  J  I  H

.(١){U

ماذا نجد يف هذه اآلية الكريمة؟.
إنـك جتد ذلك اخلطـاب الذي يـأيت من مصـدر علوي غري 
متأثر بأي متييز، وحتى حينام يأيت خطاب القرآن موجهاً إىل املؤمنني 
ميِّز مؤمناً من آخر بلونه أو قومه  بتعبري: يا أهيا الذين آمنوا، فإنه ال يُ

أو مستواه العلمي أو املايل أو..
ـمة يف كتـاب ربنـا ذات داللـة عىل أنه نـازل من  وهـذه السِّ

اخلالق سبحانه. ملاذا؟.
ألن الـكالم حـني يصـدر من البـرش يعكس طبيعـة املتكلم 
واملؤثرات املختلفة التي تنعكس عليه من بيئته الثقافية أو االجتامعية 

أو الطبقية أو غريها.
وهكـذا نقـرأ هـذه اآليـة: {¤ ¥ ¦ § ¨ © 

(١) سورة احلجرات، آية: ١٣.
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١٥

.{¬« ª
الَ هتدينـا كل كلمة من هـذه اآلية إىل حقيقة الرسـالة؟!.  أوَ
فـاهللا الذي وسـعت رمحته كل يشء وشـملت بركتـه كل يشء، هو 

. الذي بعث الرسول رمحة للعاملني ونذيراً
 G F ED C B } :ولعل اآليـة الكريمة التي تقـول
نا إىل أن اهلداة يكونون من كل قوم وكل  H}(١)، هي األخر تدلُّ
طائفة، وإنام أنت يا رسـول اهللا منـذر بوجه مطلق وللجميع. وهبذا 
املعنى يكون إنذار العبد املصطفى لربّ العاملني شامالً لكل العامل.

وبام أن هذه السـورة مكيـة فإهنا تُفنِّد الشـبهات التي أثارها 
املسـترشقون وتبعهـم فيهـا طائفة مـن الرشقيني، والتـي متثَّلت يف 
التفريق بني قرآن مكة وقرآن املدينة، وحيث إهنم زعموا أن الرسالة 
تكاملت شيئاً فشـيئاً حتى أصبحت رسالة عاملية؛ فيا تر هل هذه 

اآلية وهي مكية تنسجم مع ذلك اإلفك؟.
؛ إنام هي صاعقة حترق هذه الشبهات وما وراءها من نيَّة  كالَّ

.K خبيثة يف التشكيك برسالة النبي
***

.{¤} -١
وردت كلمـة {¤} أكثـر مـن مـرة يف القـرآن الكريم، 

ولكنها اتَّصلت بالقرآن مرتني أو ثالل مرات.
وحسـب إطالقـات هذه املفـردة واسـتخداماهتا يف القرآن، 

(١) سورة الرعد، آية: ٧.
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النبي K نذيرا للعالمين

فإهنـا تعني النمو والزيادة، وحيث نعـرف أن الكلمة، أيّة كلمة، ال 
ترد جزافاً يف سياق اآليات الكريمة. فإن من الرضوري جدا البحث 

ي هنا بـ(الفرقان). مِّ عن العالقة بني الربكة وبني القرآن الذي سُ
ولعـل هذه العالقـة تتضح عندما نعـرف أن البرش يملكون 
صيها إالَّ اهللا سـبحانه  مـن الطاقات ما ال يعرفوهنا، أو حتى ما ال حيُ
وتعـاىل، وهـذه اإلمكانات لن تنفعل إالَّ بالقـرآن الكريم. والنعمة 

ىص، واهللا يقول: {> = < ?  الواحدة هي نعم شـتى ال حتُ
عطياهتا، ال  @A}(١). وإذا كانـت النعمة الواحدة بأبعادها ومُ
نُحصيهـا عدا، فكيف بباقي النعـم؟. وإن كانت الروايات الرشيفة 
لـت املقصود هبـذه النعمة  الـواردة عـن أهـل البيت A، قـد أوّ
الواحدة باإلمام املعصوم املفرتض الطاعة الذي جعله اهللا سـبحانه 
وتعاىل فوق مسـتو الواصفني.. إالَّ أن النعم اإلهلية األخر التي 
تيل مرتبتها مرتبة اإلمام املعصوم، هي األخر هلا من الربكة اإلهلية 

ما ال يمكن إحصاؤها.
وعليـه؛ فـإن الربكـة اإلهليـة هنا هلـا من السـعة ما يناسـب 
احلـادث الكبري عىل مسـتو اخللق، وهو املتمثـل يف الوحي حيث 

يقول تعاىل:
.{¬ « ª © ¨ §¦ ¥} -٢

د الوجود،  {¥} اسم موصول، واملقصود به هو اهللا موجِ
ل بصائر الوحـي فجعل خملوقه قابالً  وهـو الطـرف األعىل الذي نزّ

لتلقي الوحي واستقبال الفرقان.

(١) سورة إبراهيم، آية: ٣٤.
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والفرقـان كـام هو واضـح؛ القـرآن الكريم الـذي جعله اهللا 
ميَّز به الباطل. سبحانه وتعاىل ميزاناً يُعرف به احلق ويُ

ي هذا الفرقان،  وال يمكن لغري الرسـول أن يكون قابالً لتلقِّ
ألنه قد حتقق فيه أعىل مراتب العبودية والتعايل إىل ذروة القرب من 
مشيئة الرب، حتى لكانه أصبح صنواً هلا، فكان بالتايل أهالً لتحمل 
أعباء التمييز بني احلق والباطل وفقاً ملا أمىل عليه اهللا تعاىل ونزل من 

إرادته ورشعه.
أمـا البـرش اآلخـرون فعليهـم أن يكونـوا تبعـاً 
هلذا الرسـول لكـي تشـملهم الربكة اإلهليـة. وال ريب 
 يف أن لـكل واحـدٍ من بني البـرش حدا حمـدوداً يف مد
اتِّباع الرسـول، كام أن للمتمردين دركاهتم املتسـافلة يف 

اخلروج عىل ميزان احلق.
ميِّز  والفرقان، هي اآليات القرآنية املحكمة التي يُ

هبا املؤمنون احلق من الباطل. ومن املعروف أن الناس ليسـوا مجيعاً 
يف مسـتو فقـه آيات القرآن كلهـا، فقد تكون اآليات متشـاهبات 
عندهـم. وإنام الفرقان تلك اآليات الواضحة التي تكون ميزاناً بني 
احلـق والباطل عند عارفها. ولعل اآليات األخرية يف هذه السـورة 
ر بصفات عباد الرمحن تبني ضمناً الرشوط الذاتية  الكريمة التي تُذكِّ

 . لفقه القرآن فقهاً جيعل آياته لعباد الرمحن فرقاناً
بصائر وأحكام »

١- آفاق الربكة اإلهلية تتسـع وتتسـع حتى تتناسـب وذلك 
احلدث اجللل املتمثل بوحي الفرقان.

ــل معرفة  » ــن أج م
زيف  وكشف  احلق، 
ــا أن  ــل، علين الباط
حمكمات  إىل  ــع  نرج
اليت  ــاب  الكت آيات 
هي الفرقان بني احلق 

والباطل.
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النبي K نذيرا للعالمين

٢- ال يمكـن لغـري الرسـول أن يتلقى وحـي الفرقان؛ ألنه 
الـذي قد حتقق فيه أعىل مراتب السـمو إىل ذروة القرب من الرب. 

أما اآلخرون فعليهم أن تشملهم بركة ذلك الوحي من خالله.
٣- ليـس اهلـدف مـن تنزيـل القرآن حمـدوداً بقـوم، بل هو 

رسالة لكل العاملني.
ـه إىل املخلـوق بعد تراكـم حجب اجلهل  ٤- اإلنـذار موجَّ
والشـهوة واخلطأ عىل نفسـه لعله يتمكن من خالله إزاحة احلجب 
عن نفسـه والعودة إىل فطرته التي ال ترنو إالَّ إىل خالقها ذي الرمحة 

والربكة.
٥- مـن أجـل معرفـة احلق، وكشـف زيـف الباطـل، علينا 
أن نرجـع إىل حمكـامت آيـات الكتاب التـي هي الفرقـان بني احلق 

والباطل.
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ملكوت الرب »
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من الحديث »

لُ  يْ الْوَ بٍ C: «.. فَ ُّ بْنُ أَيبِ طَالـِ ـيلِ نِنيَ عَ مِ ريُ املُؤْ ـالَ أَمِ * قَ
 ، عٌ ارِ مْ زَ ا لَهُ النَّبَاتِ مَ ُمْ كَ وا أَهنَّ مُ عَ ، زَ بِّـرَ دَ املُدَ حَ جَ ، وَ رَ دِّ رَ املُقَ ملَِـنْ أَنْكَ
الَ  ا، وَ وْ عَ ةٍ فِيامَ ادَّ جَّ وا إِىلَ حُ ؤُ لْجَ ْ يَ ملَ ، وَ انِعٌ مْ صَ هِ رِ وَ فِ صُ تِالَ خْ الَ الِ وَ

.(١)« انٍ ِ بَ ريْ نْ غَ ونُ بِنَاءٌ مِ لْ يَكُ هَ ا، وَ وْ عَ يقٍ ملَِا أَوْ قِ ْ حتَ
 C ٍر فَ عْ تَبَ أَبُو جَ : «كَ ـالَ ارَ قَ يَ زِ هْ ِّ بْنِ مَ يلِ ـنْ عَ يَ عَ وِ رُ * وَ
انَ  ي كَ ا الَّذِ ا ذَ : يَ ـولَ قُ تَبَ بِهِ أَنْ يَ اءٍ كَ عَ ـهُ يفِ دُ أْتُ رَ قَ طِّـهِ وَ ـلٍ بِخَ جُ إِىلَ رَ
ا  ا ذَ يَ ءٍ، وَ ْ لُّ يشَ نَـى كُ فْ يَ بْقَى وَ ـمَّ يَ ءٍ ثُ ْ لَّ يشَ لَقَ كُ ـمَّ خَ ءٍ ثُ ْ لِّ يشَ بْـلَ كُ قَ
نَّ  هُ قَ وْ الَ فَ ىلَ وَ ـفْ نيَ السُّ ضِ َرَ الَ يفِ األْ ىلَ وَ اتِ الْعُ وَ ـامَ ي لَيْسَ يفِ السَّ الَّذِ

.(٢)« هُ ُ ريْ بَدُ غَ عْ نَّ إِلَهٌ يُ تَهُ ْ الَ حتَ نَّ وَ يْنَهُ الَ بَ وَ
***

(١) هنج البالغة: خطبة رقم: ١٨٥.
(٢) بحاراألنوار: ج٣، ص٢٨٥.
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ملكوت الرب

تفصيل القول
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هـذه الرسـالة عامليـة، وآيـة عامليتهـا أهنـا نازلـة عـن مالك 
الساموات واألرض، فهي بسعة ذلك امللك. 

ما هي شهادة هذه البصرية العامة؟.
إن ملكوت الربّ توحي بحقائق شتى:

نْ هو أوىل بملك يشء  أوالً: إنـه قد أبدع اخلالئق إبداعاً، ومَ
من بارئها وخالقها؟.

: إنه سـبحانه قد اسـتو عـىل عرش تدبري السـاموات  ثانيـاً
واألرض، فبيديـه يقلبهـا كيـف يشـاء، وهييمـن عليها كيفـام يريد 

سبحانه.
ومـن أبعاد تدبريه أنـه حينام نـرش يف األرض البرش وأمرهم 
وهناهم، بعث إليهم رسـوالً من أنفسـهم يبرشهم وينذرهم لعلهم 

يتقون.
: إن ربنا سـبحانه رمحن، ومن أبعاد رمحتـه بركاته التي  ثالثـاً
نزهلـا عـىل عباده، والرسـالة ذاهتـا بركة ومـن يعمل هبـا ينتفع هبا  يُ

ىص. عدُّ وال حيُ فيُصيبه من بركات الربّ ما ال يُ
نـا أنـه مالـك السـاموات كام هـو مالك  : لقـد بـنيَّ ربُّ رابعـاً

األرض. ملاذا؟.
ألن السـامء مصدر اخلري للبرش كام قـد تكون مصدر اخلطر، 
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.(١){| { z y x} وقد قال ربنا سبحانه
ي أرضنا بام حتتاجه، وكذلك  لَيسـت أشـعة الشـمس تُغذِّ أَوَ

بعض أشعة الكواكب والنجوم؟.
وهكـذا لكيـال يزعم أحد أن ربّ السـامء غري ربّ األرض. 

؛ فهو سبحانه اهللا يف السامء، وهو تعاىل إله األرض. كالَّ
ل اهللا الفرقان من السامء؛ أي من اجلهة العلوية لكي  ولقد نزَّ

تكون الرسالة اإلهلية هي الكلمة العليا يف األرض.
.{¶ μ ´ } -٢

صلة ربنا سبحانه بخلقه واحدة. فهو اخلالق الرازق املدبر.. 
وكل يشء سواه خملوق مرزوق خاضع لتدبريه سبحانه.

وهذه الكلمة توحي إلينا ببصائر شتى:
أوالً: رفض مزاعم فالسـفة اليونـان يف وجود عقول عرشة 
وأن كل عقـل خلـق ما بعـده، وأن لكل نـوع من خملوقـات الربّ 

سبحانه ربا نوعيا خاصا به.
تطاولة،  وهـذه اخلرافات التي كبَّلت عقول البرشيـة قروناً مُ
بت إىل  كانـت وراء عبـادة األصنام يف اليونـان والرومان، ثـم ترسَّ

بعض الديانات، فقالوا بتعدد اآلهلة.
: ليس هناك أي نوع من التمييـز العنرصي بني الناس،  ثانيـاً
فال بنو إرسائيل أبناء اهللا وأحباؤه، وال ذو اللون األبيض أو األسود 
أقـرب إىل الربّ من اآلخر مادام اخلالق ينفي كليا وبوجه اإلطالق 

(١) سورة الذاريات، آية ٢٢.



٢٢

ملكوت الرب

أي ولد له، ال من قبل أن خيلق وال من بعد سبحانه.
س  د خلقه ونُؤسِّ د رسـاالته، ونُوحِّ بّ نُوحِّ د الرَّ وحينام نُوحِّ

حلياة برشية فاضلة ال يتخذ البعض بعضاً أرباباً من دون اهللا.
بل حتـى نعم اهللا عىل البرش كالثروة واجلـاه والعلم وغريها 
ذت وسـيلةً للتفاخر أمام اآلخرين واالسـتعالء،  إن اختُّ
ـذت متاعـاً للغرور والكـرب؛ فإهنا تُصبـح حجاباً  أو اختُّ
بني اإلنسـان وخالقه جبّـار السـاموات واألرض. وقد 

قـال سـبحانه: {{ ~ ے ¡ ¢ £  ¤ 
.(١){¥

وقصة النبي سـليامن C مذكـورة يف الكتاب 
نده وطفق  لعلنـا نعتربهبـا، حيث إنه حينام اسـتعرض جُ
يمسح عليها بالسوق واألعناق، أحس أنه ربام احتجب 

عن مقام ربِّه هبا فاستغفر وأناب. 
ولعـل توصيـف القـرآن للنبـي املصطفـى K بالعبودية 
هيدينا إىل أن أعظم النعم املتمثل يف الرسالة اخلامتة والشاملة للعاملني 
مل يكـن حاجبـاً له عن ربه، بل كان ومل يزل عبداً وليس ولداً، بل إن 

أعظم كامله K كان يف كامل عبوديته لربه.
: نفي الوالدة الذاتية واالعتبارية ينسـف نظرية الفيض  ثالثاً
التـي زعـم بعض الفالسـفة أهنا تُفـرسِّ خلـق اهللا للكائنات، حيث 
ـوا رهبم يف صورة عني ماء جتري منهـا الروافد، وهذه الروافد  تومهَّ
التـي تنبعث منها تتصف بصفاهتا نفسـها، وهي بعـد اجلريان تفقد 

(١) سورة سبأ، آية ٣٧.

ــات اليت كبَّلت  »  اخلراف
قروًنا  ــرية  البش ــول  عق
ــت وراء  ــة، كان ُمتطاول
عبادة األصنام يف اليونان 
والرومان، مث تسرَّبت إىل 
فقالوا  الديانات،  بعض 

بتعدد اآلهلة.
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الصلـة هبـا فال سـلطان للعني عـىل سـواقيها، وال علم هلـا هبا وال 
تواصل.

سـبحان اهللا، وعجيـب أمـر بعضهـم! أنـه حيمل مثـل هذه 
اخلرافـات التـي هـي مرياث خيـال مريـض؛ حيملهـا إىل كتاب اهللا 
ليفـرس هبا آياته الكريمـة، حيث قرأت يف بعضها تأويل آيات العلم 
اإلهلي بالقرآن بام يتناسب وتلك األساطري، حيث قال: «بأن اهللا ال 

ليَّات وليس باجلزئيات». علم له إالَّ بالكُ
ه رأسـاً  عَ ـفَ اذ الولد شَ : إن ربنا تعاىل ذكره حينام نفى اختِّ رابعاً

بنفي الرشيك. ملاذا؟.
ألن الولـد حينام يتطـاول عليه الزمن يُصبح رشيـكاً لوالده 
نازعه ويبدأ الرصاع بينه وبني والده. وهذا بالضبط مشـكلة الذين  يُ
قالوا بأن املسـيح ابن اهللا، حيث تراهم يزعمون أن عيسى بن مريم 
B ينزع من اخلالق خالص مريديه نزعاً، ويشـفع هلم شاء الرب 

ذلك أم أبى. سبحان اهللا عام يصفون!.
.{Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸} -٣

ونفـي الرشاكـة يدلنـا عـىل نفـي التأثـري املسـتقل لـيشء أو 
لشـخص من دون اهللا سبحانه. وعندما يعرف اإلنسان هذه الصفة 

لربنا سـبحانه بصدق اإليامن، يـزداد تقو بإذن اهللا: {¾ ¿ 
.{Â Á À

وحيـث إن ربنا هـو اخلالق لكل يشء، فإن لـه امللك وإنه ال 
رشيك له. وهل يمكن أن يكون املخلوق رشيكاً خلالقه؟.

؛ واخللـق ليس جمرد إنشـاء حقيقة األشـياء، بـل وأيضاً  كالَّ



٢٤

ملكوت الرب

صياغـة هيئاهتـا وحدودها وخصائصها. والسـمة البـارزة للخلق 
تقدير األشياء، فلكل يشء هدف وأجل وطاقة حمدودة.

والتقديـر دليل صنع الرب، فلو زعم أحد أنه خالق نفسـه، 
فلامذا خلقها ضعيفةً حمدودة؟ وملاذا ال يستطيع اخللود؟.

وكلـام زدنا معرفة باألشـياء، زادت معرفتنـا بمد الدقة يف 
تقديرهـا واحلكمة يف صنعها، وهكذا نعرف املزيد من آيات الصنع 

فيها.
بصائر وأحكام »

١- الفرقـان رسـالة عامليـة، وعامليتهـا أهنا نازلـة عن مالك 
الساموات واألرض، فهي بسعة ذلك امللك.

٢- صلـة ربنا سـبحانه بخلقه واحدة!، فهـو اخلالق الرازق 
املُدبِّر.. وكل يشء سواه خملوق مرزوق خاضع لتدبريه سبحانه.
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ملاذا الشرك باللَّـه تعاىل؟ »
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من الحديث »

 K َبَل وي عن اإلمام احلسـن العسكري C قال: «أَقْ رُ
ونِ اهللا؟. نْ دُ نَامَ مِ َصْ مُ األْ تُ بَدْ لِمَ عَ تُمْ فَ أَنْ : وَ الَ قَ ، وَ بِ رَ كِي الْعَ ِ رشْ ىلَ مُ عَ

. اىلَ عَ لِكَ إِىلَ اهللا تَ بُ بِذَ رَّ تَقَ وا: نَ الُ قَ فَ
تَّى  ةٌ لَـهُ حَ دَ ابـِ ـا عَ َ هبِّ ـةٌ لِرَ طِيعَ ةٌ مُ عَ ـامِ ـيَ سَ هِ ـالَ K: أَ وَ قَ فَ

ا إِىلَ اهللا؟. هَ ظِيمِ بُوا بِتَعْ رَّ تَقَ تَ
. وا: الَ الُ قَ فَ

يَ  مْ هِ كُ بُدَ عْ َنْ تَ ؟... فَألِ مْ يكُ دِ ا بِأَيْ وهَ تُّمُ ينَ نَحَ تُمُ الَّذِ أَنْ الَ K: فَ قَ
ا  هَ ظِيمِ مْ بِتَعْ كُ رَ نْ أَمَ كُ ْ يَ ا ملَ ا إِذَ وهَ بُدُ عْ نْ أَنْ تَ  مِ رَ ةُ أَحْ بَادَ ا الْعِ نْهَ ُوزُ مِ انَ جيَ لَوْ كَ

؟»(١). مْ كُ فُ لِّ كَ كِيمُ فِيامَ يُ احلَ مْ وَ اقِبِكُ وَ عَ مْ وَ كُ احلِِ صَ فُ بِمَ ارِ الْعَ وَ نْ هُ مَ
(١) بحار األنوار: ج٩، ص٢٦٣.
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ـه تعالى؟ لماذا الشرك باللَّ

تفصيل القول
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تر ما الذي يدفع البرش إىل الرشك باهللا سبحانه وتعاىل؟.
دُّ حاجزاً بني  عَ وهـل أن وجود الرشكاء املوهومـني املزيفني يُ

اإلنسان وبني معرفته لربه؟.
أم أن جهل هذا اإلنسـان بربه وبآياته وبأسـامئه هو ما يدفعه 

إىل البحث عن رشكاء موهومني؟.
أم أن هذيـن العاملـني معاً يُعـدان نتيجة عامـل آخر؛ عامل 
اجلهل، وهو الذي يدفع باإلنسان إىل االحتجاب عن ربه من جهه، 
ـاذه األنداد من دونه عز وجل مـن جهه أخر؟. وإذا كان  وإىل اختِّ
اجلهل هو العامل األساس، فعلينا االستضاءة بنور العقل للتخلُّص 

من الرشك.
بىل؛ إن احلديث عن الرشك حديث ذو شجون؛ ألن له شعباً 
خمتلفـة ودرجات متفاوتة. فقد يُصـاب العديد ممن هلم ظاهر إيامين 

عنيَّ بشعبة من شعب الرشك. مُ
إن ما يف العامل كله جتليات لقدرة اهللا ورمحته وأسامئه احلسنى، 
ولكن حيث يكون االتصال هبا من جانب اإلنسـان اتصاالً خاطئاً، 
حاجباً من دون الرب املتعال.. وهذا يف حقيقة األمر بداية للسقوط 
يف أوحال الرشك. إنَّ كل يشء يف عامل اخلليقة يصبح معراجاً لإليامن 
تَّخذ آيةً للرب  . وبتعبري آخر: يُ تَّخذ وسـيلةً وليس هدفاً رشيطة أن يُ

وليس ذاتاً يُعبد من دونه.
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واإليـامن الصـادق باهللا تعاىل يدفعنـا إىل القناعة بأن من نعم 
اهللا عىل اإلنسـان أنه تبارك وتعاىل يُعطي عبده من النعم ما هو قادر 
ذها املرء  ـل ضغط توفرها، أو حتى فقداهنا. أما إذا اختَّ حقا عىل حتمُّ
حمـطَّ اعتامده التام وتكربَّ هبا؛ فإن تعامله معها حينذاك يكون تعامالً 

خاطئاً جيره إىل ما ال حتمد عقباه..
والـرشك حميط بقلـب اإلنسـان، كمنفذٍ من املنافـذ اخلطرية 
مسـتغالً نقاط الضعف ليدخل ويستويل عليه فيام بعد؛ ولذلك كان 
لزاماً عىل ابن آدم أن يبقى مسـتيقظاً عىل الدوام، مراقباً لثغور نفسه 
التـي يدخلها الرشك عرب وسـاوس الشـيطان. ولطاملـا أوصانا اهللا 
ارة بالسوء،  تعاىل باحلذر من خدع الشـيطان ومناورات النفس األمَّ

سٌ هيبط ويعلو. التي ال تنفذ مادام يف اإلنسان نَفَ
كقوله تعاىل: {!  "  #  $  %  &  '  )(  

.(١){21  0  /  . -  , +  *

ـم اهللا وبركاته  ولكـن البرشيـة التي هي حمـطَّ نِعَ
وغفلتهـا  بجهلهـا  آهلـة  دونـه  مـن  تَّخـذ  تَ وفيوضاتـه 
وغرورها، ثم تراها متشـبثة هبـا دون أن يكون هلا النفع 

أو الرض احلقيقيان عليها.
.{) ( ' & %} -٢

إن اهللا عـز وجـل هـو أحسـن اخلالقـني، ولكن 
فـة عاجزة عـن اخللق؛ ألهنا خملوقة أساسـاً،  اآلهلـة املزيَّ

فكيف يُعطي من يُعطى؟.

(١) سورة النور، آية ٢١.

 إنَّ كل شيء يف عامل  »
اًجا  موَّ يصبح  اخلليقة 
أن  ــريطة  ش ــان  لإلمي
وليس  ــيلًة  وس ُيتَّخذ 
ــا. وبتعبري آخر:  هدًف
ُيتَّخذ آيًة للرب وليس 

ذاًتا ُيعبد من دونه.
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ـه تعالى؟ لماذا الشرك باللَّ

تَّخذ إهلاً من دون اهللا عاجز  بـل إن كل ما يف الوجود مما قـد يُ
كل العجـز عن أن يكون مسـتقالً بنفسـه؛ إذ ال يملك لنفسـه نفعاً 
وال رضا وال موتـاً وال حيـاةً والنشـوراً، ألن األمـر كلـه بيـد اهللا 
الـربّ املُتعال؛ ألنه مصـدر الوجود والفيض عـىل خملوقاته.. هذه 
املخلوقـات التي ليس بيدها أمر وجودهـا يف احلياة، وال تعلم متى 

متوت وتغادرها.
بصائر وأحكام »

ب الـرشك اىل قلبه  ١- إن عـىل اإلنسـان أن حيـذر من تـرسُّ
بالتبـرص أبـداً بطبيعـة اخلليقـة، وأهنا ال متلك من نفسـها شـيئاً فال 

يعتمدها، وال يتَّكِل عليها بل يعتمد هبا.
٢- إن منافـذ القلـب ثغورالنفـس، والشـيطان ذلك العدو 

. اخلطر يسعى جاهداً اقتحامها، فعىل املؤمن مراقبتها دائامً
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جاؤوا ظلمًا وزورًا »

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8}
.{I H G F E DC B A

***

تفصيل القول
.{? > = < ; : 9 8} -١

 K ث عـن النبي ملـاذا يطـرح السـياق القـرآين كلام حتـدَّ
مون  الشـبهات التـي كان األعـداء يطرحوهنا عىل الرسـالة ويُسـمِّ
لَيس القرآن كتاب هد، فهل من املناسب أن يُطرح  األجواء هبا، أَوَ
من خالله مثل هذه الشبهات، أو أن يُذكر فيه بعض الكلامت النابية 
التي تنال من شـخصية النبي K وتتَّهمه إما باجلنون أو السـحر 

أو ما أشبه؟.
اإلجابة عن ذلك:

أوالً: إن هذه الشـبهات كانت مطروحة عىل الساحة، وكان 
بـنيِّ بصريته التي  البـد للقـرآن الكريم باعتبـاره كتاب هدايـة أن يُ
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جاؤوا ظلماً وزوراً

تُفنِّدها، وإالَّ كيف تتم اهلداية؟ وهل جيتمع النور والظالم؟.
مـن هنا فمن دون تفنيد الشـبهات والوسـاوس التي تُطرح 
حول الرسالة ال يمكن أن يصل الناس إىل صفاء اإليامن، والذي ال 

تشوبه وسوسة أو شبهة.
: شـبهات األعـداء تنطوي مـن حيث يشـعرون أو ال  ثانيـاً
يشعرون عىل اعرتافات. فحينام كان العدو يطرح أن الرسول جمنون 

والعياذ باهللا، كانوا يعرتفون بعظيم شجاعته. كيف ذلك؟.
ـس  ألننـا نعلـم أن املجنـون ال يمكـن أن يبنـي أمة أو يُؤسِّ
حضـارة أو خيـوض حروباً كرب ثـم ينترص فيها. إذاً هـذه الكلمة 
دُّ عليهم ثم تتحول إىل اعرتاف من قبلهم، حيث إن النبي  ـرَ كانت تُ
توكِّل عىل  K مادام مل يكن جمنوناً فهو إذاً نبي متصل بالسـامء ومُ

اهللا ومنصور من عنده. ملاذا؟.
 كل تلك الضغوط  ألن اإلنسان العادي ال يستطيع أن يتحدَّ
ـس حضارة كرب. إهنم قالوا: إنه ملجنون ملا  ويتغلَّب عليها ثم يُؤسِّ
رأوا فيـه مـن التحدي، وملا يطرحه مـن آراء خمالفة لكل 
النـاس املحيطني به. بىل؛ إنه جاء بفكر جديد، ال يتناغم 
اهم بمواقفه  والبيئـة الثقافية والبيئة االجتامعيـة. كام حتدَّ
احلاسمة.. فإن مل يكن جمنوناً، وهو بالتأكيد ليس كذلك 
وبشـهادة فطرهتم؛ فإنه بالتأكيد نبي، وإالَّ فمن أين جاء 
 العـامل وحده؟ فإذاً  هبـذه املقدرة الكبـرية، وكيف حتدَّ

البد أن يكون متصالً بالوحي. 
دَّت  إذاً أولئك القوم حينام طرحوا هذه الشـبهة رُ
 ،K لت إىل إقـرار منهم، ليس فقـط بعظمة النبي عليهـم، وحتوَّ

دون  » ــن  م  
ــبهات  الش تفنيد 
اليت  ــاوس  والوس
ــول  ح ــرح  ُتط
ميكن  ال  ــالة  الرس
ــاس  ــل الن أن يص
إىل صفاء اإلميان..
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 . وإنام بصدقه أيضاً
دَّت مقولتهم عليهم،  كام أهنم قالوا: إن هذا الكتاب إفك؛ فرُ

لت إىل شهادة. كيف؟  وحتوَّ
ألن كلمـة اإلفـك تدل -وحاشـا هللا- عىل فربكـة متكاملة، 
ولكن غري صحيحة. وهكذا ختتلف لفظة الكذب عن اإلفك؛ ألن 
الكذب معناه عدم مطابقة الواقع، ولكن اإلفك معناه وجود أفكار 
منظمة تفرض نفسـها عىل اإلنسان فرضاً وتنترش برسعة يف الناس. 
وهكذا كانت دعواهم ذات داللة عىل مد تأثري الكتاب يف الناس. 
فـإذا تأملنا يف الكتاب وجدنـاه غري متناقض، بل هو مطابق للفطرة 

وللحقائق، وهكذا السنن اإلهلية.
أصبـح القـوم، وهبـذه الكلمـة، قد اعرتفـوا ببالغـة القرآن 
وا عـن هـذه البالغـة والفصاحة  وفصاحتـه وتأثـريه، ولكـن عـربَّ
والتأثـري تعبرياً خاطئـاً، فقالوا: إنـه إفك. ثم هـؤالء حينام طرحوا 
شبهة اإلفك وقالوا: هذا إفك؛ قال بعض لآلخر: ال يمكن إلنسان 
واحـد أن حيبك هذا اإلفك العظيم. هنا اضطروا إىل أن يقولوا: إن 

هناك آخرين تعاونوا معه. 
دعنـا نقرأ اآلية الكريمـة: {8 9 :} هؤالء كفروا 
حينـام بحثـوا عن تربير لكفرهـم، فإذا هبم يُفتشـون عن كلمة لكي 
وا ما يف القرآن الكريم من حقائق، فقالوا: {; > = <}. يُفرسِّ

ثـم رأوا أن اإلفـك ال يمكـن أن يُفـرسِّ كل هـذه املنظومـة 
املتكاملـة مـن الكلـامت املضيئـة، فقالـوا: { ?}، وهـي -يف 
احلقيقـة- كلمـة أخر تـدل عىل مـد بالغة القـرآن، يعني كالم 

أتعب عليه صاحبه نفسه حتى أتقن حبكه. حاشا هللا.
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.{H G F E DC B A @} -٢
ثـم وجدوا أن هذا الـكالم أيضاً مل يكن مقبـوالً عند الناس 

ويف الوسط االجتامعي الذي طرحوه فيه، فأضافوا وقالوا: {@ 
نْ هـؤالء القوم، أين هم،  وا مَ C B A} دون أن يُفـرسِّ
متـى اجتمعـوا؟. ومـا الذي مجعهم، وملـاذا أعانـوا النبي K يف 

عٍ منهم النبوة لنفسه، ملاذا مل خيتلفوا؟. دَّ عِ مُ مقاله ومل يدَّ
إذاً؛ مـا قالـه أولئك القـوم حيمل تناقضاً يف طياتـه. إنه كالم 
تهافـت، حيث قالـوا: { <}، ثـم قالوا: {?}، ثـم قالوا:  مُ
{@ C B A}؛ فدلَّـت كلامهتم عـىل كذهبم، وأيضاً 

 .K اعرتافهم بصدق النبي
نِّدَ هذه الشـبهات:  فَ وهكـذا يقول القـرآن الكريم بعـد أن يُ

.{G F E}
؛ يعني ماذا؟. كان كالمهم ظلامً

يعنـي كان كالمهم يف احلقيقة جتـاوزاً للحق؛ ألن الظلم هو 
يف احلقيقة جتاوز احلق وعدم إعطائه للمسـتحق له شـخصاً كان أو 

، ملاذا جاؤوا ظلامً؟. . هؤالء جاؤوا ظلامً شيئاً
ألهنم عرفـوا احلق وعلموا أن هذا ليس إفـكاً، وليس هناك 

من أعان النبي K عليه، فالبد أن يكون حقا، إالَّ أهنم ظلموا.
؟. وبامذا ظلمـوه؟. وبتعبري  نْ لكن يبقى السـؤال: ظلمـوا مَ
آخـر: من هو املظلوم؟. هل احلقيقة هي املظلومة حينام نسـبوها إىل 
اإلفك أو نسـبوا اإلفك إليهـا، أو ظلموا النبي K حينام نسـبوا 
إليـه اإلفك واالفـرتاء أو التآمـر، أو ظلموا أنفسـهم حينام وضعوا 
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بينهم وبني احلقيقة حجاباً؟. ملاذا؟.
ألن اإلنسان مادام مل خيرتع تربيراً جلريمته يبقى هناك احتامل 
ر فإن هذا التربير سـوف  للعـودة عـن اجلريمة ثم التوبة. أمـا إذا برَّ
يمنعه من التوبة ويمنعه من معرفة احلق؛ ألنه حاول أن يُقنع نفسـه 

هبذا التربير. 
إذاً هـؤالء ظلمـوا احلقيقة وظلموا النبي وظلموا أنفسـهم. 
لذلك القرآن يقـول: { G  F E }، باإلطالق؛ ألنه ظلم كبري 

وذو أبعاد خمتلفة.
{ H G  F E} هـم ظلمـوا كـام أهنـم قالـوا كالمـاً 
خاطئـاً، وقـوالً غري مقبول، قـوالً ال يقبله العقـل وال الضمري وال 

يقبله العقالء.
وهنا بصرية البد أن نتوقف عندها، وهي: أن القرآن الكريم 

اطب وجدان كل إنسـان، وعىل كل إنسان حينام يقرأ  خيُ
 القرآن أو يسـتمع إليه أن يعود إىل وجدانه ليعرف مد

التوافق بني كلامت الوحي وما يراه يف وجدانه.
ولذلـك ترك القـرآنُ الكريم احلديـثَ التفصييل 

 E} :بردِّ شـبهاهتم هباتني الكلمتني، واكتفـى بالقول
.{H G F

إهنم ظلمـوا النبـي، وظلموا أنفسـهم، وظلموا 
احلقيقـة، وإهنـم قالـوا قـوالً زوراً، قوالً كانـوا يعلمـون -هم قبل 

غريهم- أنه ليس فيه ذرة من احلقيقة.

ــة اإلفك) تدل  »  (كلم
متكاملة،  ــة  كذب على 
ــدم مطابقة  ــاه ع ومعن
ــع. وإذا تأملنا يف  الواق
ــاه غري  ــاب وجدن الكت
متناقض، بل هو مطابق 
ــق،  وللحقائ ــرة  للفط

وهكذا السنن اإلهلية.
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بصائر وأحكام »

١- لقد اعرتف الكفار من حيث ال يشـعرون أو ال يريدون 
قت هبـا فطرهتم، وإنام  بصـدق الرسـالة التي فرضـت عليهم وصدَّ
روا هبا جحودهم بالرغم  كانـت كلامهتم النابية ظلامً وزوراً حيث برَّ

من قوة احلجة.
٢- مـن ارتكـب جريمة كانت لـه فرصة التوبـة، ولكنه إذا 
رها يصعب عليه ذلك؛ ألن التربير يُصبح حجاباً دون االعرتاف  برَّ

باخلطأ.
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بني بصائر الوحي وأساطري األولني »

 N  M  L  K  J}
{ S R Q P O

***

تفصيل القول
ما الفرق بني بصائر الوحي وبني أساطري األمم؟.

بل ما هي األساطري أساساً؟.
األسـاطري أصالً؛ هي األفكار املزخرفة التي تثبت يف أذهان 
د إيامهنم بثقافاهتم الباطلة، ثم تتوارثها األجيال، دون  الناس، وتؤكِّ
د من مد صحتها وجدواها، يدفعهم يف ذلك جهلهم، وعدم  التأكُّ
لهـم مسـؤوليتهم جتـاه تقيصِّ احلقائـق. وإنام رصيد األسـاطري  حتمُّ
لها عـرب حقب التاريخ؛ أي أن سـبب بقاء  يكـون يف وجودهـا وتنقُّ
لها عرب الزمن قد يكون بنات خيال وختيُّالت،  هذه األسـاطري وتنقُّ
أو وسـاوس شـيطانية، أو حتـى مـا تبثُّه أجهـزة إعـالم، كقصيدة 
اظ السـالطني، أو  عَّ شـاعر، أو قـول كاهن، أو فتـو واعظ من وُ
برنامـج يف قنـاة فضائية. وهي كلهـا هتدف دعم سـلطة طاغية من 
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الطغاة وجربوته.
هـذه هي األسـاطري؛ كاألمثلة الباطلة املتداولـة بني الناس، 
- أهنا خالصة العقل البرشي وما أشبه. م التي يُعتقد -خطأً كَ واحلِ

يف حـني أن العقـل يدعونـا إىل وضـع هـذه األسـاطري عىل 
طاولـة البحث وتعريضها ملبضع احلكمـة الصادقة لد كل جيل، 
نْ يقول: إن هذا  فيفكر يف مد صحتها وسـالمتها وجدواها؛ إذ مَ
املثـل صحيح؟. وتلـك املقولة صائبة؟. خصوصـاً إذا كان لألمثلة 

واملقولة ظالهلا وأبعادها اخلاطئة.
فحينـام يقول القائل: «اليد التي تعجز عن قطعها؛ فقبّلها».. 
أو: «حـرش مع الناس عيد»، ثم يرتك الكالم عىل عواهنه. مثل هذه 
نْ يؤكد صحتها، ومن يدعي أن أبعادها وتأثرياهتا  املقوالت هناك مَ

يف نفوس الناس إجيابية.
ة األسـطورة ورصيدهـا عند النـاس عائدة  وعليـه؛ فـإنّ قوّ
إىل توارثهـا. يف حني أن احلق ينبعث من الوحي وما يكشـفه العقل 
تـه تكمن يف ذاته، وليس فيمن  املجـرد عن احلجب. وهكذا فإن قوَّ
ث عنه ويدعو إليه؛ إذ احلق ال يعرف بالرجال، وإنام الرجال  يتحـدَّ

يُعرفون باحلق.
إن القرآن املجيد ليس أسطورة، كام هو ليس من الثقافة التي 
كانت شائعة يف اجلاهلية. وإنك لتجد ثقافة عربية كانت جاثمة عىل 
عقول أهل اجلاهلية قبل اإلسالم، متثَّلت يف أشعار املعلقات. وهي 
ث يف معظم  كانت خالصة ثقافة جمتمـع قريش تقريباً، كانت تتحدَّ
نصوصهـا عـن العصبية والبسـالة الومهيـة والبكاء عـىل األطالل 
واحلديـث عـن املاضني من أهـل الباطل. وهي بشـكل عام مل تكن 
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ث عـن األمل والعمـل املشـرتك والعدالة والنهضة لتشـييد  تتحـدّ
جمتمع إنساين فاضل وطيب.

وحينام تعرض هذه الثقافة وتقيسـها بـام نزل مع الوحي من 
بصائر عىل احلبيب املصطفى K، جتد بينهام مسـافة ال متناهية.. 
ولذلـك؛ مل جيد املعرتضون عىل صحة القـرآن وصحة نبوة احلبيب 
املصطفى اعرتاضات يرفعوهنـا إالَّ مجلة من املهازل والتُّهم الواهنة 

التي ال يرتضيها أحد.
فقد قالوا: إن ثقافة القرآن من مجلة األسـاطري، اكتتبها حممد 
K، وقد أمالها عليه رجال -جمهولون من اإلنس أو من اجلن-

د كاتب  يف كل صباح ومساء؛ فهم يطرحون عليه األفكار، وهو جمرَّ
. هلا يُعطيها للناس قرآناً

دَ عدد من املسـترشقني يف إحيائها  هِ وهذه التُّهمة الواهية، جَ
ؤلَّـف من وحي الزمان والبيئة التي  مـن جديد، فقالوا: إن القرآن مُ
كان حممد يعيش ضمنها. بل إن البعض خلص كل أوهام الكافرين 
مـن قريش واملسـترشقني القادمـني من عـامل اليهوديـة والنرصانية 
فقـال: «إن األمـة القـادرة عـىل إنجاب شـخصية مثل حممـد قد ال 
تبخـل بإنجاب شـخصية نظـرية لـه!». وكأنه كان يريـد القول: ال 
عالقـة للنبي األكرم K بالسـامء ووحي اهللا، وإنـام هو نتاج بيئة 

وأمة خاصة به!.
ـحرُ حممد)(١)..  وكام إن اجلاهليني كانوا يرفعون شـعار: (سِ
راح املسترشقون يُكثرون من تسمية القرآن الكريم بـ(قرآن حممد)، 
ـموا القرآن بني آيات مكية وأخر مدنية، وسعوا  وحاولوا أن يُقسِّ

(١) الحظ بحار األنوار: ج ١٧، ص ٣٥٥.
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بين بصائر الوحي وأساطير األولين

إىل ترتيب القرآن حسـب املناسـبات الزمنية واملكانيـة، وادّعوا أن 
القـرآن كان متأثـراً بالزمان الـذي يُنرش فيه، بل إهنـم حاولوا أيضاً 
أن جيدوا بعض التوافق بني آيات القرآن الكريم وأشـعار اجلاهلية. 
ولكـن هـذه املحـاوالت بـاءت مجيعـاً بالفشـل الذريـع، السـيام 
وأن الذيـن عـارصوا القـرآن يف العـرص األول -عرص 
النـزول- حـني وجـدوا آيـات القـرآن، عرفـوا الفرق 
بينـه وبـني الثقافـات اجلاهلية، حتى أهنم مجعـوا أوراق 
املعلقـات املثبتة عـىل جدار الكعبـة وال ذوا بالفرار ليالً 

  À ¿ ¾ ½ ¼} :حينام نـزل قوله تعاىل
 Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

.(١){Í Ì

وذلـك حينام أمر النبي K بتعليقها عىل جدار 
د هلم اسـتحالة املقايسـة بـني هذه اآلية وبني  الكعبة املرشفة؛ إذ تأكَّ

مجيع النصوص الشعرية للمعلقات السبع، بمضامينها وبالغتها.
بصائر وأحكام »

١- قوة األسطورة ورصيدها عند الناس عائدة إىل توارثها، 
هُ يف ذاته. يف حني أن احلق ينبعث من الوحي، وقوتُ

قـارن بـني مفـردات الثقافـة البرشيـة وبصائر  ـنْ يُ ٢- كل مَ
الوحي، جيد الفاصلة بينهام غري متناهية.

(١) سورة هود، آية: ٤٤.

ــل يدعونا إىل  »  إن العق
ــاطري  ــذه األس ــع ه وض
ــث  ــة البح ــى طاول عل
ــع  ملبض ــا  وتعريضه
لدى  الصادقة  ــة  احلكم
يف  ــر  فيفك ــل،  جي كل 
مدى صحتها وسالمتها 

وجدواها.
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القرآن حديث الرب »

 \[  Z  Y  X  W  V  U  T}
.{ a ` _ ^ ]

من الحديث »

اتِهِ (آيات  نْ آيَ مِ قال اإلمام عيل بن موسـى الرضا C: «وَ
مْ كِتَاباً،  لَّ تَعَ ْ يَ ـرياً، ملَ ياً أَجِ اعِ رياً رَ قِ تِيامً فَ انَ يَ ـهُ كَ النبـي حممد K) أَنَّ
بِيَاءِ،  َنْ ـصُ األْ ي فِيهِ قِصَ آنِ الَّذِ ـرْ اءَ بِالْقُ ـمَّ جَ . ثُ ـمٍ لِّ عَ فْ إِىلَ مُ تَلـِ ْ ْ خيَ ملَ وَ
مِ  وْ ـيَ إِىلَ يَ قِ ـنْ بَ مَ ، وَ ـىضَ ـنْ مَ بَـارُ مَ أَخْ فـاً، وَ رْ فـاً حَ رْ ـمْ حَ هُ بَارُ أَخْ وَ

.(١)«.. ةِ يَامَ الْقِ
***

تفصيل القول
حينام يقرأ املؤمن الواعي كتاب اهللا املجيد، يقرأ أرسار اخللق، 
ويقـرأ ما وراء الطبيعة؛ أي السـنن اإلهلية املهيمنة عليها. وهلذا جتد 
مـن يقرأ القرآن ويتبرصَّ آياته تتوفر له القدرة عىل التنبؤ باملسـتقبل. 

(١) بحار األنوار: ج١٠، ص٣٠٩.
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القرآن حديث الرب

فمثالً يعرف عىل وجه القطـع عاقبة الظلم، ويعرف مصري الطغاة، 
ويتنبَّه إىل أن اإلنسان مرهون بعمله. فالقارئ بإيامن ووعي وتدبَّر، 
ف إىل املايض فحسب، وإنام يتبرصَّ املستقبل أيضاً، بل وأكثر  ال يتعرَّ
مـن ذلك، تتسـنَّى له املنهجيـة العقالئية العلمية التي يكتشـف من 

خالهلا الكثري من أرسار احلياة.
إن القـرآن حـق وليس بأسـطورة، إنـه كالم اهللا احلق، العامل 
بـرس السـاموات واألرض؛ وذلـك ألنـه كـام يف عـامل األرض عامل 
شـهود وعامل غيب، كذلك يف السامء عامل شهود وعامل غيب بالنسبة 
لسـكاهنا، وهم املالئكة باختالف درجاهتـم ومقاماهتم وأدوارهم. 
واهللا عـامل بأرسِّ الرس يف عامل السـاموات وعـامل األرض، وهو املنزل 

.K آليات القرآن عىل قلب رسول اهللا
وهـذا هـو الفـارق الكبري بني بصائـر الوحي وبـني ثقافات 
البـرش التي تنجم من الذيـن ال علم هلم بكل أرسار اخللق. فهي قد 
ـس ملنطق مـن األعاذير  ، وربام تُؤسِّ تُدغـدغ عاطفـةً أو تُثري عصبيةً
ر  نوِّ لتخديرك عن مسـؤولياتك، ولئالَّ تُزكِّي نفسـك. فيـام القرآن يُ
ر  قلب اإلنسـان ويسمو به إىل حيث إرادة خالقه القاضية له بالتحرُّ

.من قيود الشيطان واهلو
د يف خامتة اآلية الكريمـة أنه إن مل يأخذ أهل  واهللا تعـاىل يُؤكِّ
األرض الكافريـن بألـوان العذاب، ومل ينسـف الثقافـات اجلاهلية 
، ومل جيـازِ أولئك القوم الذين عارضـوا القرآن بعذاب  مـرةً واحدةً
مسـتأصل؛ فذلـك ألنه غفـور رحيم، يقـدم الفرصة تلـو الفرصة 
ملخلوقيه البرش ليعودوا إىل رحاب غفرانه ورمحته التي وسـعت كل 

يشء.
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بصائر وأحكام »

١- مـن يقـرأ القرآن ويتبرصَّ يف آياته ويسـتفيد مـن إحياءاته 
تتوفـر لـه القدرة عـىل التنبـؤ باملسـتقبل، بل وتتسـنى لـه املنهجية 
العقالئية العلمية التي يكتشف من خالهلا الكثري من أرسار احلياة.

، ومل  ٢- اهللا تعـاىل مل ينسـف الثقافـات اجلاهلية مـرةً واحدةً
ل؛ وذلك ألنه  جيازِ اجلاهليني الذي عارضوا القرآن بعذاب مستأصِ

غفور رحيم.
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الكفار: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟

الكفار: ما هلذا الرسول يأكل الطعام؟ »

 g  f  e  d  c  b}
 p  o  n  m  l  kj  i  h

.{sr q

من الحديث »

قال رسـول اهللا K يف حديث طويل جر فيه حوار بينه 
وبني املرشكني، جاء فيه:

ثَانِ  بْعَ سِ الَ يَ ـرْ فُ لِـكُ الْ مَ ومِ وَ لِـكُ الرُّ ا مَ ذَ : (هَ لُـكَ وْ ـا قَ أَمَّ «وَ
ـاطِيطُ  فَسَ ورٌ وَ دُ ورٌ وَ ـهُ قُصُ ، لَ َالِ ظِيـمَ احلْ ، عَ ريَ املَـالِ ثـِ ـوالً إِالَّ كَ سُ رَ

.( مْ لِّهِ ءِ كُ الَ ؤُ قَ هَ ِنيَ فَوْ املَ عَ بُّ الْ رَ ، وَ امٌ دَّ خُ بِيدٌ وَ عَ يَامٌ وَ خِ وَ
نِّكَ  ىلَ ظَ لُ عَ عَ فْ ، الَ يَ مُ كْ احلُ ريُ وَ بـِ إِنَّ اهللا لَهُ التَّدْ ، فَ هُ بِيدُ مْ عَ ـُ إِهنَّ فَ

 qp} : : {Y X W} وَ ، بَـلْ ـكَ احِ َ رتِ الَ بِاقْ ، وَ ـبَانِكَ سْ حُ وَ
. ودٌ ْمُ حمَ وَ هُ r} وَ

مْ  وهُ عُ دْ يَ مْ وَ مَ النَّـاسَ دِينَهُ لِّ بِيَّهُ لِيُعَ امَ بَعَثَ اهللاُ نَ بْـدَ اهللا؛ إِنَّ ـا عَ يَ
بَ  احِ انَ صَ ـوْ كَ لَ هِ، فَ َارِ هنَ ـاءَ لَيْلِهِ وَ لِكَ آنَ ـهُ يفِ ذَ سَ فْ كِدَّ نَ يَ ، وَ مْ ـِ هبِّ إِىلَ رَ
، أَلَيْسَ  نِ النَّـاسِ هُ عَ ونَ ُ ـرتُ مٍ يَسْ ـدَ خَ بِيدٍ وَ عَ ـا، وَ ـبُ فِيهَ تَجِ ْ ـورٍ حيَ قُصُ
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بُوا  تَجَ ا احْ  املُلُوكَ إِذَ ا تَرَ مَ أُ؟. أَوَ تَبَاطَ ورُ تَ ُمُ األْ يعُ وَ الَةُ تَضِ سَ انَتِ الرِّ كَ
. ونَ رُ عُ الَ يَشْ ونَ بِهِ وَ لَمُ عْ يْثُ الَ يَ نْ حَ بَائِحُ مِ الْقَ ادُ وَ سَ ي الْفَ ْرِ يْفَ جيَ كَ

هُ  تَ وَّ قُ هُ وَ تَ رَ دْ ـمْ قُ كُ فَ رِّ الَ يلِ لِيُعَ الَ مَ ثَنِي اهللاُ وَ عَ ـامَ بَ بْدَ اهللا؛ إِنَّ ـا عَ يَ
. الَتِهِ سَ نْ رِ هِ مِ نْعِ الَ مَ تْلِهِ وَ ىلَ قَ ونَ عَ رُ دِ قْ ولِهِ الَ تَ سُ ُ لِرَ النَّارصِ وَ هُ هُ نَّ أَ وَ

انَ  كَ بِيا لَ نْتَ نَ وْ كُ لَ : (وَ لُكَ وْ ا قَ أَمَّ ولُ اهللاِ K: «وَ سُ الَ رَ مَّ قَ ثُ
انَ  كَ بِيا لَ يْنَا نَ ثَ إِلَ بْعَ ادَ أَنْ يَ وْ أَرَ ، بَلْ لَ هُ دُ ـاهِ نُشَ قُكَ وَ دِّ لَكٌ يُصَ كَ مَ عَ مَ
هُ  َنَّ مْ ألِ كُ واسُّ هُ حَ دُ ـاهِ املَلَكُ الَ تُشَ نَا). فَ ثْلَ اً مِ لَكاً الَ بَرشَ نَا مَ ثُ لَ بْعَ امَ يَ إِنَّ
  وَ ادَ يفِ قُ زَ ُوهُ -بِأَنْ يُ متُ دْ ـاهَ لَوْ شَ ، وَ نْهُ يَانَ مِ اءِ الَ عِ وَ ا اهلَ ذَ نْسِ هَ نْ جِ مِ
رُ  ظْهَ انَ يَ امَ كَ هُ إِنَّ َنَّ ، ألِ ٌ ا بَـرشَ ذَ لَكاً بَلْ هَ ا مَ ذَ تُـمْ لَيْسَ هَ لْ - لَقُ ـمْ كُ ارِ أَبْصَ
وا  فُ رِ عْ تَ الَتَهُ وَ قَ نْـهُ مَ وا عَ مُ هَ ـوهُ لِتَفْ تُمُ دْ أَلِفْ ي قَ ِ الَّذِ ةِ الْبَرشَ ـورَ ـمْ بِصُ لَكُ
ولُهُ  قُ ـا يَ أَنَّ مَ قَ املَلِكِ وَ ـدْ ونَ صِ لَمُ عْ نْتُـمْ تَ يْـفَ كُ كَ هُ فَ ادَ ـرَ مُ ـهُ وَ طَابَ خِ
ـتْ  اتِ الَّتِي لَيْسَ زَ هِ املُعْجِ دِ ىلَ يَ رَ عَ هَ أَظْ اً وَ امَ بَعَثَ اهللاُ بَرشَ ؟. بَلْ إِنَّ قٌّ حَ
مْ  كُ زِ ونَ بِعَجْ لَمُ تَعْ مْ فَ ـِ لُوهبِ ئِرَ قُ امَ تُمْ ضَ لِمْ دْ عَ ينَ قَ ِ الَّذِ عِ الْبَرشَ بَائـِ يفِ طَ

.(١)«.. قِ لَهُ دْ نَ اهللا بِالصِّ ةٌ مِ ادَ هَ لِكَ شَ أَنَّ ذَ ، وَ ةٌ زَ عْجِ هُ مُ نَّ اءَ بِهِ أَ امَّ جَ عَ
***

تفصيل القول
مهام كانت معارف الكافر واسعة، ومهام كانت حكمته بالغة، 
فلـن تكون كافية إليصاله إىل احلقائق كلها؛ ذلك ألن اإليامن بالدنيا 
دون اآلخـرة إنام هو نصـف إيامن عىل أفضل االحتامالت، وسـبب 
ذلـك أن الدنيـا، وبـكل املقاييـس، ال يمكن أن تُضاهـي اآلخرة أو 

تُقاس هبا؛ إذ اآلخرة أبقى وأغنى وأعظم وأكرب وأصفى وأنقى.
(١) بحار األنوار: ج٩، ص٢٧٢.
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الكفار: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟

.{j i h g f e d c b} -١
يسـتعرض القـرآن املجيد يف هـذه اآلية وما بعدهـا مجلةً من 
م هبا الكفار سـابقاً وال يزالون وحتى اآلن،  ـدَّ قَ االقرتاحـات التي تَ
اعرتاضـاً منهـم عـىل بعثـة الرسـول ورسـالته القدسـية املُنزلة من 
 عند اهللا سـبحانه وتعـاىل. هذه االقرتاحات التي تُعربّ عن مسـتو
معارفهـم وطبيعـة ظنهم فيام يتعلق برسـاالت اهللا. وال ريب يف أن 
، وظنوهنم خاطئة. ملـاذا؟. ألهنم كانوا قد  معارفهـم كانت ضحلـةً
ألغـوا اآلخرة من حسـاباهتم واسـتحوذ حب الدنيـا عليهم، حتى 
نْ خالل منظـار الدنيا  جعلهـم ال يـرون احلقائـق، وإن رأوهـا؛ فَمِ
املحـدود.. فلم يعودوا يملكون أُفقاً بعيداً حتى صار شـأهنم شـأن 
من يرغب يف الزواج من فتاة مجيلة غري آبهٍ بحقيقة إصابتها بمرض 

قاتل.
فالكفار تسـاءلوا معرتضني عىل النبي ورسـالته لكونه يأكل 
الطعـام أو يميش يف األسـواق، وكأن امليش يف األسـواق عيب عىل 
- أرادوا له أن يكـون كام امللك  مـن يبعثـه اهللا نبيـا، وكأهنم -أيضـاً

اجلبّار الطاغية، الذي ال هيتم إالَّ بإصدار األوامر القاسية. 
أو كان اعرتاضهـم هذا نابعاً مـن ظنهم برضورة أن يعتزهلم 
بلِّغ الرسـالة، ليخلو هلم جو احلياة ليفعلوا فيها ما يريدون. أي أن  مُ
مثِّله من وجود  اعرتاضهم كان نابعاً من رغبتهم يف عزل النبي وما يُ
قُـديس، ومـا جاء بـه من ترشيع سـاموي ودينـي عن واقـع احلياة، 
وهـو مـا يُطلق عليه اليـوم بفصل الدين عن الدنيـا، ورشع اهللا عن 
السياسـة. ويف احلقيقة جيسـد اعرتاضهم هذا رغبـةً مبيَّتة يف نفوس 
الكافريـن تُعربِّ عن رفضهم ملا يريده اهللا سـبحانه وتعاىل من خلقه، 
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د اعرتاضٍ عىل سرية نبي رسول. رَّ قبل أن يكون جمُ
والكفـار أيضاً، وبسـبب ابتعادهم عـن إرادة اهللا اخلالق عز 
وجـل، اعتـادوا التذلُّل ملن حيكمهـم، فأضحوا عبيداً ملـن يتناوهلم 
بسـوطه وسـلطانه. ومن هذا، عابـوا عىل النبي حينـام أراد أن يُعيد 
ـل الناس أحراراً يعملون حسـب  عْ مسـرية احليـاة إىل طبيعتها، وجَ
إرادهتـم، وحيـث رأوا النبـي يـأكل الطعام ويميش يف األسـواق مل 
يألفوا أن يقودهم مثلُه، وتصوروا سـريته ضعفاً وعيباً؛ ألهنم كانوا 

قد تطبَّعوا بالذل وألبسوا أنفسهم لباس املسكنة.
ولكـن اهللا سـبحانه وتعاىل قد كتب عىل نفسـه الرمحة، ومن 
رمحته: إنزالـه الرشيعة عىل برشٍ من صفوة عبـاده خملصني ليجاروا 
النـاس -كافـة النـاس- يف احتياجاهتم، وليكونوا قـدوات صاحلة 

هلم، وليقطع عليهم أيَّة حجة للتقاعس عن واجباهتم.
.{r q p o n m l} -٢

ولو أن اهللا سبحانه جعل ملكاً نبيا، مل يسعهم االقتداء به، بل 
وال االهتداء ببالغه؛ إذ املَلَك ال يُشبه البرش يف يشء.

داً للرسول  لَكاً مؤيِّ ولو أن اهللا تبارك وتعاىل قد أظهر للناس مَ
خلضعـوا لـه خضوع ذلَّة وليـس تسـليم كرامة، وذلك خوفـاً منه، 
ولـكان إيامهنم به وبرسـاالته خوفـاً وطمعاً وليـس بوعي وصدق 
إيـامن. ولعلهـم كانوا يقولـون إذ ذاك: ما فضل هـذا الذي بعثه اهللا 
علينـا؟ أليـس املَلَك يقوم لـه بكل يشء؟. أو يقولـون: نحن أجدر 

منه بالنبوة؟!.
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الكفار: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟

بصائر وأحكام »

١- ال يُمكـن أن تُقـاس الدنيا باآلخرة وبـكل املقاييس؛ إذ 
اآلخـرة أبقى وأغنى، وأعظم وأكرب، وأصفى وأنقى.. وهكذا كان 

من ال يؤمن باآلخرة يف جهل عميم.
٢- مـن رمحـة اهللا التي كتبها عىل نفسـه: إنزاله الرشيعة عىل 
بـرش من صفوة عباده املخلصني ليجـاروا الناس -كافة الناس- يف 
احتياجاهتـم، وليكونـوا قـدوات صاحلة هلـم، وليقطـع عليهم أيَّة 

حجة للتقاعس عن واجباهتم.
عاة إىل اهللا أالَّ يعتمدوا كثرياً عىل اجلوانب املادية  ٣- عىل الدُّ
ثـريوا دفائـن العقـول، وجيلـوا ركائز  يف دعوهتـم، بـل عليهـم أن يُ

اطبوا الضامئر. الفطرة، وخيُ
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من الحديث »

انَتِ  لَوْ كَ * قـال أمـري املؤمنني عيل بن أيب طالـب C: «وَ
هُ  وَ َدُّ نَحْ لْـكٍ متُ مُ ، وَ امُ ةٍ الَ تُضَ زَّ عِ ، وَ امُ ـرَ ةٍ الَ تُ وَّ ـلَ قُ بِيَـاءُ A أَهْ َنْ األْ
لْقِ  ىلَ اخلَ نَ عَ وَ لِكَ أَهْ انَ ذَ ؛ لَكَ الِ حَ دُ الرِّ قَ دُّ إِلَيْهِ عُ تُشَ ، وَ الِ جَ نَاقُ الرِّ أَعْ
مْ  ةٍ لَهُ رَ اهِ بَةٍ قَ هْ نْ رَ نُوا عَ مَ آلَ ، وَ بَارِ ـتِكْ مْ يفِ االسْ دَ لَهُ عَ أَبْ ، وَ تِبَارِ عْ يفِ االِ
 . ةً ـمَ تَسَ قْ ـنَاتُ مُ سَ احلَ ةً وَ كَ َ ـرتَ شْ انَتِ النِّيَّاتُ مُ كَ ؛ فَ ِمْ ةٍ هبِ ائِلَ بَـةٍ مَ غْ أَوْ رَ
 ، تُبِهِ يقُ بِكُ دِ التَّصْ ، وَ ـلِهِ سُ بَاعُ لِرُ ونَ االتِّ ادَ أَنْ يَكُ هُ أَرَ انَ ـبْحَ لَكِنَّ اهللا سُ وَ
وراً لَهُ  ؛ أُمُ تِهِ مُ لِطَاعَ الَ تِسْ سْ االِ هِ، وَ رِ َمْ ةُ ألِ انَ تِكَ سْ االِ ، وَ هِ هِ جْ وعُ لِوَ شُ اخلُ وَ

ائِبَة»(١). ا شَ هَ ِ ريْ نْ غَ ا مِ َ وهبُ ةً الَ تَشُ اصَّ خَ
* وروي عـن اإلمـام حممـد الباقـر C، -فيـام ذكره من 
الَ  احتجـاج النبي K عـىل عبد اهللا بن أيب أميـة املخزومي-: «قَ

(١) هنج البالغة، خطبة رقم: ١٩٢.
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يْفَ  كَ ). فَ ورٌ حُ سْ لٌ مَ جُ ا أَنْتَ إِالَّ رَ : (مَ لُكَ وْ ا قَ أَمَّ ولُ اهللاِ K: وَ سُ رَ
لْ  هَ ، فَ مْ كُ قَ وْ لِ فَ قْ الْعَ يِيزِ وَ ةِ التَّمْ حَّ ونَ أَينِّ يفِ صِ لَمُ عْ دْ تَ قَ لِكَ وَ ذَ ونُ كَ أَكُ
ةً أَوْ ذِلَّةً أَوْ  يَ زْ نَةً خِ بَعِنيَ سَ لْتُ أَرْ مَ تَكْ أْتُ إِىلَ أَنِ اسْ نْذُ نَشَ َّ مُ يلَ تُمْ عَ بْ رَّ جَ

؟. أْيِ نَ الرَّ هاً مِ فَ لِ أَوْ سَ وْ نَ الْقَ طأً مِ ] أَوْ خَ نَاءً ةً [خَ نَايَ ةً أَوْ جِ بَ ذِ كَ
ا  َ هتِ وَّ قُ ـهِ وَ سِ فْ لِ نَ وْ ةِ بِحَ هِ املُدَّ ذِ مُ طُولَ هَ تَصِ عْ الً يَ جُ أَتَظُنُّونَ أَنَّ رَ

 ©  ¨} : ـاىلَ الَ اهللاُ تَعَ ـا قَ كَ مَ لـِ ذَ هِ؟، وَ تـِ وَّ قُ لِ اهللا وَ ـوْ أَوْ بِحَ
.(١)«{±  ° ¯ ® ¬ « ª

***

تفصيل القول
.{ w v u t} -١

يسـتمر الكافـرون يف اضطراهبم الفكري، كام يسـتمرون يف 
حماوالت اهلروب من احلقيقة.

إهنـم طفقوا يرتابـون يف النبوة ذاهتا، ويف بعثـة خاتم األنبياء 
، ذلـك ألن انكباهبم عـىل الدنيا جعل  لـقَ إليه كنـزٌ K ألنـه مل يُ

املقاييس يف أنفسهم مقاييس مادية بحتة.
فالنبي K يدعوهم إىل اخلري والفضيلة والعدالة، فيام هم 
لقَ إليـه كنز، وما عالقة الكنز بالفضيلة؟  يعرتضـون عليه بكونه مل يُ
ومـاذا يفعل النبـي بالكنز عنـد أداء مهمته السـاموية املنادية باخلري 

والعدل واإليامن بخالق املادة والكنز؟.
وما أتعس حالة الكافرين إذ طلبوا أن يُلقى إىل الرسول كنز، 

(١) بحار األنوار: ج٩، ص٢٧٣.
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فيـام هـو مبعوث إلخبار النـاس يف أن لد كل واحـدٍ واحدٍ منهم 
كنوزاً من العقل والفطرة، وفرصاً لتسخري ما يف األرض من نعم يف 
سبيل تقدمهم، وأن الكنز احلقيقي هو اإليامن باهللا وتوثيق الصلة به 

تبارك وتعاىل.
وهكذا تر الكافرين قـد جتاهلوا حقيقة النبوة، ومل ينتفعوا 
ببصائرهم لريوا هبا حقيقة الدعوة الرسـالية، وما أعدَّ اهللا تعاىل هلم 

من كنوز الفضيلة والرمحة يف الدنيا وجنان اخللد يف اآلخرة.
.{~} | { z y x} -٢

بعد أن حبس الكافرون أنفسهم يف زنزانة الدنيا املادية، أنكروا 
نْ لديه بستاناً  حقيقة هامة هي: أن الرزق من اهللا تعاىل؛ فتصوروا أن مَ
مثالً إنام امتلكه من عند نفسـه، ومل يعلموا أنه من عند رهبم. ومن هنا 
ل القرآن عىل رجل  نزَ متـاد كفار قريش يف الغي حتى قالـوا: ملاذا مل يُ
نْ  من القريتني عظيم؟. أي من مكة والطائف، ومها اللتان كان فيهام مَ

يملك من املزارع والبساتني واملوايش ما شاء اهللا له أن يملك.
كل هـذه أمثلـة عـىل االضطـراب يف املقاييـس. فالكافرون 
اعرتضوا يف البداية عىل الرسول الصادق األمني K لكونه يأكل 

الطعام، واآلن يقرتحون عليه أن تكون له جنة يأكل منها.
حقا إن من يُعرِض عن ذكر اهللا يُصاب باضطراب يف أفكاره 
ومقاييسـه، كـام يُصاب بالضنـك والعـرس يف رزقه. وهـذا التقييم 
اخلاطـئ للفكـر ولرجالـه يُصيب النـاس يف كل عـرص يف مواجهة 
الدعـوات اإلصالحية، حيث ال ينظرون إىل حمتو الدعوة، بل إىل 
رجاهلا كم يملكون من سطوة وثروة. وكان عليهم أن ينظروا إليهم 

كم يملكون من صدق وأمانة.
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والقـول هـذا صـادر عن الظاملـني، الذيـن ظلموا أنفسـهم 
بكفرهـم وبتخرصاهتـم وبضغطهـم عـىل املؤمنـني الذيـن اتَّبعـوا 
ون عليه أنه رجل مسحور،  يْعُ شِ الرسـول الصادق األمني، فراحوا يُ

دون أن يشريوا إىل اجلهة التي سحرته.
فـإذا قالوا: إن اهللا -والعياذ باهللا- هو الذي سـحره، فهم ال 

. يُؤمنون بوجود اهللا أصالً
لَـكاً مـن املالئكـة هو الذي سـحره، فإهنم  وإذا قالـوا: إن مَ
-الظاملـون الكافـرون- ال يؤمنون بـام ال يرونه وال يسـمعونه وال 
يلمسـونه. ومتى رأوه يسـحر النبي ليقولوا عن هذا األخري: إنه قد 
نَّة قد سحروه. أما  سحره، أو بامذا سحره.. وكذلك إذا قالوا: إن اجلِ

إذا قالوا: إن كاهناً أو مشعوذاً قد سحره، فمن هو يا تر؟.
أم أن جمرد إرصاره عىل إبالغ نبوته واالستقامة يف دعوته إىل 
ض للسحر يف نظرهم؟. احلق، متشابه مع حالة من تعرَّ

ولكن؛ كيف يتسـنى للمسحور أن يكون ساحراً 
- يف الوقت نفسه؟!  مه الكافرون الظاملون أيضاً -كام اهتَّ

أليس كان أجدر به أن يفك السحر عن نفسه؟!.
ولكـن أبـت نفـوس الظاملـني الكافريـن إالَّ أن 
صوها  تفـرتي وتتَّهـم بداعي الكذبـة الكرب التـي تقمَّ
بإنكارهم ملـا وراء املقاييس املاديـة، وتكذيبهم باآلخرة 

ويوم القيامة.
وألهنـم وقعـوا فريسـة االضطـراب العقائـدي والثقايف يف 

 إن من ُيعِرض  »
عن ذكر اهللا ُيصاب 
يف  ــراب  باضــط
أفكاره ومقاييسه، 
ــاب  ُيص ــا  كم
والعسر  بالضنك 

يف رزقه.
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الدنيـا، فإهنم أنكروا أصل اجلزاء العـادل املوعود يف الدار اآلخرة، 
بون بكل يشءٍ بعد أن طمسـوا فطرهتم وعقلهم، الذي  فراحوا يُكذِّ
م عىل نور احلقيقـة اإلهلية القاضية ببعثة  لو انصاعـوا إليه برهةً لدهلّ
النبي بام يريد اهللا، وبحتمية حصول يوم القيامة، يوم يعود كل يشءٍ 

إىل نصابه احلق.
بصائر وأحكام »

١- ما أتعس حال الكافرين الذين طالبوا الرسـول أن يُلقى 
ملَ يتفكروا يف أنفسـهم أنه قد  إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. أَوَ
بعث إلثارة عقول البرش، وليُعلِّمهم كيف يستفيدون من تسخري ما 

يف األرض من نعم يف سبيل فالحهم؟.
بـىل؛ وإن الكنـز احلقيقي لإلنسـان هو اإليامن بـاهللا وتوثيق 

الصلة به تبارك وتعاىل.
ـنْ يُعـرِض عـن ذكـر اهللا يُصاب  بّ أن مَ ٢- مـن سـنن الـرَّ
باضطـراب يف أفـكاره ومقاييسـه، كام يُصاب بالضنـك والعرس يف 

رزقه.
٣- عـىل املؤمـن أن يُراقب نفسـه، لكيال تسـتبدل قيم احلق 

. باملطامح املادية فيخرسمها معاً
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الكافرون ال يستطيعون سبيالً

الكافرون ال يستطيعون سبيًال »
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تفصيل القول
 أمعـن الكافـرون يف إلقـاء مقرتحاهتـم التـي مل تكن سـو
وسـاوس وشـبهات حول رسـالة النبـي املصطفـى K، فقالوا 
غنيـه عـن امليش يف  َ ال يملـك هـذا الرسـول مـا يُ -فيـام قالـوا-: ملِ
غنيه حتى عن تناول الطعام،  األسـواق، واكتساب املعيشـة، أو ما يُ

َ ال يكون معه ملك؟. أو ملِ
واقرتاحاهتم وأمثلتهم وشـبهاهتم إنام وردت لعدم معرفتهم 
بطبيعة الرسـالة، وطبيعة العالقة السـامية بني اهللا تعاىل وبني عباده 
من األنبياء واملرسلني. فالكافرون ال يعرفون مراد ربنا من الناس.

وإنام أنزل اهللا احلكيم الرسـاالت وبعث األنبياء، لكي يرفع 
النـاس مـن مسـتو النظـر إىل األشـياء، بام هـي أشـياء مادية، إىل 
مستو النظر إىل املثل العليا والقيم السامية، ويرفعهم من حضيض 
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التوغـل يف الدنيا وأدراهنا، إىل مسـتو الطمـوح إىل اآلخرة، ومن 
مسـتو رؤيـة املخلوق، إىل مسـتو رؤيـة اخلالـق. وكل ذلك ال 

حيصل بتكاثر اإلمكانات املادية والتشبث هبا والعبودية هلا.
فلـو أن النبـي املبعوث قد اسـتخرج ملـن بعث إليهـم كنوز 
األرض، أو اسـتخدم معهـم القـوة، كـام فعـل ويفعـل املرتفـون 
والطغـاة، ملا زادهـم إال ابتعـاداً ونفوراً عن احلق وعن االسـتجابة 
للديـن، ولـكان قد فعل ما يتناقـض ومراد اهللا تعاىل من اإلنسـان، 

ولكان فعله إيغاالً يف حب الدنيا واالحتجاب عن اآلخرة.
.{¬ « ª © ¨} -١

ملـا كان النبـي هو املخاطب هبـذه األمثال -الشـبهات- من 
جانـب الكافرين املتمرديـن عىل دعوة احلق، فإن هـذا النبي مدعو 
ـل أن يُمعِـن النظر ويسـتخدم التفكري  كذلـك من جانب اهللا املرسِ
والتأمـل يف طبيعـة تلكم األمثال والشـبهات والوسـاوس املقولبة 
م مما هو خمبوء حتت لسانه، وال يظهر  فهَ بقالب املقرتحات؛ إذ املرء يُ
املخبـوء دون تأمـل وتفكـري صحيحـني.. لتعرف نفـس املتحدث 
والقيـم التـي ينطلق منهـا، وبالتايل تفهـم حقيقتـه. فالكافرون قد 

قاسوا النبي K بأهل الدنيا قياساً باطالً ومع الفارق.
.{®} -٢

عـن الطريق الصحيـح.. ولو كانوا قيَّمـوا أرشف اخللق تقييامً 
 منـري، وأنه  موضوعيـا، وتأكـدوا مـن كونـه صاحب رسـالة وهدً
جاءهم حيمل مصباحاً ييضء درهبم، وأنه راسـخ يف التضحية بنفسـه 
حتـى من أجل سـعادة املسـتجيبني لدعوته؛ ربام كانوا قـد اهتدوا إىل 
الطريـق، ولكنهم حينام عكفوا عىل إلقاء الشـبهات يف وجه الرسـالة 



٥٤

الكافرون ال يستطيعون سبيالً

السـاموية والشـخصية النبويـة املقدسـة: {®}؛ والفـاء هنا فاء 
السببية؛ أي أن رضهبم لألمثال بوجه النبي K كان سبباً لضالهلم.

.{± ° ¯} -٣
حينـام ضلوا السـبيل احلق، صـاروا عاجزين عن اسـتبداله 
ـدلٍ لـه؛ ألن طريـق احلق واحـد ال يمكن استنسـاخه أو  بطريـقٍ عِ
االسـتعاضة عنـه. فإذا رضب الكافـر املثل اخلطأ وبنـى عليه بنيانه 

العقيدي، فهو عىل طريق اخلطأ، فال يصل إىل السبيل احلق.
ر، ومهام اجتهد وتابع املسـرية،  وبكلمة أخـر؛ إنه مهام فكَّ
فإنـه ال يصل إىل اهلدف، بل إنه يعجز عن بلوغ أي هدف، وهذا ما 
يوحي به التنكري الوارد عىل لفظ: { ±}؛ ألن النكرة حينام ترد 

يف إطار النفي فهي تفيد العموم واإلطالق.
بصائر وأحكام »

١- إنام بُعِثَ الرسـل لكي يسـموا بالناس من مستو النظر 
إىل األشـياء نظـرة مادية، إىل مسـتو النظر إىل املثـل العليا والقيم 
السـامية، ويرتفعـوا هبـم من حضيـض حـب الدنيـا وأدراهنا، إىل 
 رؤية املخلوق إىل مستو التطلُّع إىل اآلخرة، ومن مستو مستو

رؤية اخلالق.
٢- حينـام ضل الكافرون سـبيل احلق، صاروا عاجزين عن 
استبداله بطريق عدل له؛ ألن طريق احلق واحد ال يمكن استنساخه 

أو االستعاضة عنه.
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جعل لك خريًا من ذلك »

 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ μ  ́³}
.{Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

من الحديث »

 K لَ اهللا ـوْ سُ نَ رَ وْ كُ ِ َ املُرشْ ريَّ ا عَ مَّ عـن ابن عباس قـال: «لَ
 . اقِ وَ َسْ ْ األْ ْ يفِ يشِ يَمْ امَ وَ طَّعَ لُ الْ أْكُ لِ يَ ـوْ سُ رَّ ا الْ ذَ الِ هَ ا: مَ وْ الُ ، قَ ةِ اقَ فَ بِالْ
مَ  الَ ئُكَ الْسَّ رِ قْ بَّكَ يُ : إِنَّ رَ الَ قَ لُ فَ يْ ِ ربْ لَ جِ نَزَ ، فَ لِكَ لُ اهللا لِذَ وْ سُ نَ رَ زِ حَ

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³}  : لُ ـوْ قُ يَ وَ
نَانِ  نُ اجلِ ازِ انُ خَ وَ ضْ اهُ رِ مَّ أَتَ ¼ ½ ¾ ¿À}(١). ثُ

يَا. نْ دُّ ائِنِ الْ زَ اتِيْحُ خَ فَ هِ مَ ذِ : هَ الَ قَ ُ، فَ ْألَ تَألَ رٌ يَ نَ نُوَ طٌ مِ فَ هُ سَ عَ مَ وَ
لُ  يْ ِ ربْ بَ جِ َ . فَرضَ ـهُ ـريِ لَ تَشِ املُسْ لَ كَ يْ ِ ربْ َ جِ نَّبِيُّ K إِىلَ نَظَـرَ الْ فَ
دِيَ  نُوْ ا. فَ َ فِيْهَ ةَ يلِ اجَ ؛ الَ حَ انُ ـوَ ضْ ا رِ : يَ الَ قَ . فَ ـعْ اضَ ضِ أَنْ تَوَ َرْ َ األْ إِىلَ
 ، شِ رْ عَ َ الْ َـا إِىلَ اهبُ تْ أَبْوَ تِحَ اتِ فُ وَ ـامَ ا الْسَّ إِذَ ، فَ فَعَ رَ . فَ كَ َ ـعْ بَـرصَ فَ أَنْ ارْ
قَ  هُ فَوْ لُ نْزِ ا مَ إِذَ ، وَ مْ فَهُ رَ عَ بِيَاءِ وَ َنْ لَ األْ ازِ نـَ أََ مَ رَ ، فَ نٍ دْ نَّاتُ عَ تْ جَ بَـدَ وَ

.(٢)« يْتُ ضِ : رَ الَ قَ . فَ بِيَاءِ َنْ لِ األْ نَازِ مَ
(١) سورة الفرقان، آية: ٢٠.

(٢) الدر املنثور يف تفسري املأثور: ج٥، ص٦٣.



٥٦

جعل لك خيراً من ذلك

تفصيل القول
.{³} -١

رنا ربنا املتعال باسـم عظيم من أسـامئه احلسـنى،  بعد أن ذكَّ
سـت  وهـو {³} يف مطلع هذه السـورة الكريمة. ها هو تقدَّ
ره مرة أخر ضمن هـذه املنظومة من اآليات الرشيفة  أسـامؤه يُكرِّ
ملناسـبة الشـبهات واألمثال التي رضهبا الكافرون للنبي املصطفى 

K لتفنيد نبوته العظمى.
رنا بأنه {³} بمعنى أنه هو  من هنا؛ عاد ربنا تعاىل وذكّ
ريد، وأن عطاءه غري جمذوذ وال ممنون،  ال ملا يُ الرمحـن الرحيم؛ الفعَّ
بل هو املعطي برمحته الواسعة وبركته املزيد. إالَّ أن عطاءه ال يتجىلَّ 
يف دار الدنيا فحسب، وإنام التجيل األعظم لربكته تكون يف اآلخرة، 
السـيام حني ير هؤالء الكفار الذين كان كل مههم لقمة عيش يف 
الدنيا، أو بعض سـلطة تافهة، غافلني عن اآلخرة ونعيمها األبدي 
الكبري، بل وغافلني عـام ينتظرهم من العذاب األليم املهني اخلالد، 

بوا بالرسالة. ألهنم كذَّ
أما اسم {³}؛ فهو من األسامء احلسنى والكرب الذي 
دَ بصيغـة الفعل وتقولب بـه، ألن الربكة يف أفعال اهللا متواصلة،  رَ وَ
ريد، وألن فعله رمحة وعطاء، ولذلك تناسب األمر  ال ملا يُ وألنه فعَّ

بإيراد االسم بصيغة الفعل.
{¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´} -٢

إذ   {¼ » º ¹ ¸ ¶ μ   ´} : بّ الـرَّ مـن  فالربكـة 
الدنيـا؛ مهام بلغ اإلنسـان فيها إىل الـذروة، فإهنا تنتهـي. ولذلك، فإن 
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هذا اخلري املزعوم ليس بخري، وما خريٌ بخريٍ ينتهي ويزول، السيام وأنه 
ينتهـي ويـزول إىل حيث فراق الدنيـا، وهو نوع عـذاب، ألنه يتضمن 
نهه.  الشعور برتك األموال للورثة، وترك الورثة إىل مستقبل ال يُدر كُ

أما اخلري كل اخلري فهو النعيم األخروي غري املحكوم بالزوال.
{º « ¼} أي: خـرياً ممـا اقرتحوا لك مـن طعام لذيذ 
أو مـن أمـوال يسـتغني هبـا النبـي K عـن املـيش يف األسـواق 

لالكتساب، أو عن رجال أو مالئكة حيمونه من األذ يف الدنيا.
واخلـري األفضل من كل هذا اخلـري املزعوم جنات جتري من 
حتتهـا األهنـار، ليس لسـقيها فقط، وإنـام جلامهلا وروعتهـا وإضفاء 

حالة احلركة الدائمة والدؤوبة عليها.
{Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½} -٣

{Ä Ã Â} فـإذا كانـت اجلنـات مـزارع ومراكـز 
للرتفيـه، فـإن القصـور مسـاكن للراحـة واالسـتقرار ومزيـد من 
الشـعور بامللـك والتملُّـك والسـيطرة. وهـذا مـا ال يمكن قياسـه 
بالزائـل مـن حطام الدنيا الـذي أراد الكافرون أن حيبسـوا النبي يف 

رشانقه، والعياذ باهللا.
بصائر وأحكام »

الدنيا مهام بلغ اإلنسان فيها إىل الذروة، فإهنا تنتهي؛ ولذلك 
فإن هذا اخلري املزعوم ليس بخري، وما خريٌ بخريٍ ينتهي ويزول.

أما اخلري كل اخلري، فهو النعيم األخروي غري املحكوم بالزوال.



٥٨

بوا بالساعة كذَّ

كذَّبوا بالساعة »

 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ}
.{Ï Î

من الحديث »

احِ  وَ نْ أَرْ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ بْدِ اهللا C قَ نْ أَيبِ عَ ريٍ عَ نْ أَيبِ بَصِ عَ
مْ لَنَا  قِ نَـا الَ تُ بَّ ولُونَ رَ قُ بُـونَ يَ ذَّ عَ ـالَ C: يفِ النَّارِ يُ قَ ؟. فَ كِـنيَ ِ املُرشْ

لِنَا»(١). ا بِأَوَّ نَ رَ قْ آخِ لْحِ الَ تُ نَا وَ تَ دْ عَ ا وَ زْ لَنَا مَ نْجِ الَ تُ ةَ وَ اعَ السَّ
***

تفصيل القول
{ÉÈ Ç Æ} -١

يف إطار احلديث عن الشبهات التي أوردها أولئك الكافرون 
وتظاهروا بأهنا جمرد اقرتاحات وتساؤالت، فقالوا: ملاذا ال يُلقى إىل 
َ ال حيرسـه املالئكة الغالظ الشـداد بأسلحتهم  الرسـول كنز؟. أو ملِ

(١) الفروع من الكايف: ج٣، ص٢٤٥.
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وحراهبـم؟. وملـاذا حيتـاج الرسـول ألن يمـيش يف األسـواق طلباً 
للرزق؟. وملاذا يأكل الطعام مع ادِّعائه االتصال بربِّ الساموات؟.

بنيِّ لنا ربنا سبحانه وتعاىل أن السبب  يف إطار هذا احلديث، يُ
الرئيس إللقاء الشبهات التي من قِبَل الكفار هو تكذيبهم بالساعة.

والبـد من القول هنـا: إن الدنيا واآلخرة عبـارة عن حقيقة 
واحـدة، بدايتها الدنيا وهنايتها اآلخـرة، وإن الدنيا مزرعة اآلخرة، 
واآلخـرة جـزاء ما حصل يف الدنيـا. ولو عرف اإلنسـان جزءاً من 

هذه احلقيقة، وجهل اجلزء اآلخر، البتُيل بمثل هذه التساؤالت.
بل؛ إن هذه التساؤالت كلها دليل عىل أن احلكيم الذي خلق 
. إن  ره تقديراً، وجعل لكل يشء هدفاً وأجالً حمدوداً كل يشء وقـدَّ
هذا احلكيم يسـتحيل -وله اإلرادة املطلقة- أن خيلق الدنيا دون أن 
جيعـل وراءها دار جزاء؛ ألن الدنيا بقضها وقضيضها تتجسـد فيها 
نصـف احلقيقة، وذلك حـني التعمق يف أمرها، ممـا يوجب البحث 

عن النصف اآلخر.
إن أزمة الكافرين تكذيبهم بالساعة. والتكذيب إنام يأيت بعد 
املعرفة، فهـم قد عرفوا وأيقنوا بحصول السـاعة احلتمي، ولكنهم 
دهـا، ولكنهم  بـوا بعـد أن رأوا الدالئـل التي تُشـري إليها وتؤكِّ كذَّ
اولوا أن يفهموا حقيقة السـاعة، أو أن يُؤمنوا  بوا ومل حيُ عاندوا وكذَّ

هبا.
يت القيامة هنا بالساعة؟. مِّ وملاذا سُ

؛ كل اسـم منها يُشري إىل واقع  معلوم أن للقيامة أسـامءً كثريةً
، ولكل اسـم آثاره يف النفس البرشية، مثل يوم احلرسة، ويوم  عنيِّ مُ



٦٠

بوا بالساعة كذَّ

التغابن، ويوم الندامة، ويوم اجلمع، ويوم القيامة.
أمـا السـاعة لغـةً فهي تعنـي حلظة معينـة من الوقـت، ولعل 
ع عىل القيامة باعتبار أن اإلنسـان سـيُواجه ذلك  ضِ االسـم هذا قد وُ
اليـوم الرهيـب؛ يـوم التغابـن والندامة واحلـرسة، يوم قضـاء األمر 
واجلـزاء األوىف، يواجـه ذلك اليوم يف حلظة واحدة بال إنذار مسـبق 
بوا هبا، فكيف تكون  أو اسـتعداد تام. فالسـاعة مفاجئة، وهؤالء كذّ

عاقبتهم؟.
ولكن هل نفعهم أو سـينفعهم تكذيبهم؟. وهل ينفع إنساناً 
ب إنسـان باملوت، فهل سـيعيش أبد  تكذيبُـهُ بحقيقة؛ وماذا لو كذَّ
ب امرؤٌ باملرض، فهل يبقى صحيح اجلسـم  الدهـر؟. ومـاذا لو كذَّ

؟. معاىفً
إن تكذيب اإلنسـان باحلقيقة يدفعه إىل عدم االسـتعداد هلا؛ 
ب بسـطوة طاغوت قد يعجز عن االسـتعداد لتحاشـيه،  فمن يُكذِّ
ب  ب بمـرض ال يتعاطـى دواءً للشـفاء منه، ومـن يُكذِّ ومـن يُكذِّ
ب باملوت ال يسـتعد له،  يِّـئ لـه مصباحـاً، ومـن يُكـذِّ بالليـل ال هيُ
ب بالسـاعة ال يكتشـف آفاقها وال يتَّقـي أهواهلا  كذلـك من يُكـذِّ

بالعمل الصالح.
د لنا بأن تكذيب  ولذلك؛ نجد أن ربنا سـبحانه وتعـاىل يُؤكِّ
الكافرين بالساعة، ليس مل ينفعهم فقط، وإنام أحلق هبم رضراً بليغاً، 

، فقال: ب بالساعة عذاباً أليامً ألنه تعاىل قد أعدَّ ملن كذَّ
.{Î Í Ì Ë Ê } -٢

واإلعـداد للعذاب تعبري عـن اإلرادة التامـة إلحلاق اجلزاء 
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ض له. وقـد كان اهللا عز وجـل قادراً  العسـري بمـن ينبغي أن يتعـرَّ
عىل أن خيلق نار السـعري فجأة، أو بعد االنتهاء من عملية احلسـاب 
األكرب، ولكنه شـاء إعداد النار للمكذبني بساعة القيامة هتديداً هلم 

وانتقاماً منهم إذ ذاك.
وهنا حكمة بالغة تنبغي اإلشارة إليها، وهي:
أن جزاء اإلنسان -خرياً أو رشا- عىل نوعني:

١- جزاؤه بفعله.
٢- ذات فعله.

ه اهللا تعاىل لإلنسـان بام  فاجلـزاء بالفعل، هو اجلزاء الذي يعدّ
ارتكب من خطأ، يف حني أن النوع الثاين فهو أن كل خطيئة يرتكبها 
بُ  ذِ د يف عامل اآلخرة وتتمثَّل أمامه. فمن يَكْ ابن آدم يف الدنيا تتجسَّ
ل كذبته إىل ريح خبيثة يشـمها يـوم القيامة.  - كذبـة، تتحـوَّ -مثـالً
ل ناراً، لكن  ، فـإن أكله بحد ذاته يتحـوَّ ومـن يـأكل مال اليتيم ظلامً

س هبـا يف دار الدنيا، إنام تتجسـد أمامه  هـذه النـار ال حيُ
وحتيط به يف جهنم حتى جيدها تسعر به آنذاك.

ب بالسـاعة سيصىل سـعرياً؛ أي سيذوق  واملُكذِّ
ـاط بـه، ألن نـار التكذيـب يف الدنيـا غـري  السـعري وحيُ
رة بالكامل، وهي وقود نار مل تشتعل إنّام ستشتعل  سـعَّ مُ

يف اآلخرة.
ب بالسـاعة؛ سواء  والسـعري سـيُحيط، بمن كذَّ

يف ذلك الذي غلَّف تكذيبه بمنظومة من الشـبهات وطرحها بوجه 
النبي K، أو ال.

 الدنيا واآلخرة عبارة  »
عن حقيقة واحدة. وإن 
اآلخرة.  ــة  مزرع الدنيا 
ــان  ــرف اإلنس ــو ع ول
احلقيقة،  هذه  من  جزًءا 
ــزء اآلخر،  ــل اجل وجه
ــذه  ه ــل  مبث ــي  البُتل

التساؤالت.



٦٢

بوا بالساعة كذَّ

بصائر وأحكام »

١- الدنيـا واآلخرة عبارة عن حقيقـة واحدة، بدايتها الدنيا 
واسـتمرارها اآلخرة، وأن الدنيا مزرعة اآلخرة، واآلخرة جزاء ما 

حصل يف الدنيا.
٢- إن تكذيب اإلنسـان باحلقيقة يدفعه إىل عدم االستعداد 

تَّقي أهواهلا. ب بالساعة ال يكتشف آفاقها وال يَ هلا. لذا فمن يُكذِّ
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جهنم تستقبل الكافرين »

{* ) ( ' & % $ # " !}
من الحديث »

ينِ  َ ربَ الَ النَّبِيُّ K أَخْ : «قَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ ابِرٍ عَ نْ جَ عَ
لِنيَ  َوَّ َـعَ األْ مجَ ئِقَ وَ الَ قَفَ اخلَ ا وَ هُ إِذَ ُ ـريْ ـنيُ أَنَّ اهللاَ الَ إِلَـهَ غَ َمِ وحُ األْ الـرُّ
ةُ أَلْفِ  ائَ ـامٍ مِ مَ لِّ زِ ذَ بِكُ ، أَخَ امٍ مَ ادُ بِأَلْـفِ زِ قَ نَّـمَ تُ هَ َ بِجَ يـنَ أُيتِ رِ خِ اآلْ وَ
َا  إِهنَّ ، وَ يقٌ ـهِ شَ فِريٌ وَ زَ طُّمٌ وَ َ حتَ ةٌ وَ ـدَّ ا هَ لَهَ ادِ، وَ ـدَ ظِ الشِّ نَ الْغِالَ لَـكٍ مِ مَ
تِ  لَكَ َهْ ـابِ ألَ سَ ِ ا إِىلَ احلْ هَ رَ لَّ أَخَّ جَ ـزَّ وَ الَ أَنَّ اهللاَ عَ لَوْ ةَ فَ ـرَ فْ رُ الزَّ فـِ لَتَزْ
امَ  . فَ رِ اجِ الْفَ مْ وَ نْهُ ِّ مِ ئِقِ الْـربَ الَ ِيطُ بِاخلَ نُقٌ حيُ ا عُ نْهَ جُ مِ ْـرُ مَّ خيَ . ثُ يـعَ مِ اجلَ
يسِ  بِّ نَفْ ـا رَ نَادِي: يَ يُ بِيـا إِالَّ وَ الَ نَ لَـكاً وَ بَادِهِ مَ نْ عِ بْـداً مِ لَـقَ اهللاُ عَ خَ

تِي..»(١). تِي، أُمَّ بِّ أُمَّ ا رَ : يَ قُولُ أَنْتَ تَ ، وَ نَفْيسِ
***

تفصيل القول
بوا بالسـاعة بأهنم  احلديث هنا عن وعيد للكافرين الذين كذَّ

(١) الفروع من الكايف: ج٨، ص٣١٢.



٦٤

جهنم تستقبل الكافرين

.. واملشكلة األساسية عند  لَوا فيها سعرياً سـوف يدخلون النار لِيَصْ
ب هبذه  هـؤالء الكافرين تكذيبهـم بحقيقة يوم القيامـة، ومن يكذّ
احلقيقة التي هي عنوان العدل اإلهلي واحلكمة الربانية، ال عالج له 

سو أن يُلقى يف نار جهنم لينال فيها جزاءه.
والسؤال: ملاذا اكتفى السياق القرآين بإنذار هؤالء دون بيان 

املزيد من أدلة قيام الساعة؟.
اجلـواب: أن احلقائـق الدينيـة واضحـة أصالً، السـيام وأن 
آيـات ربِّ العاملني منترشة يف كل مكان. وإنام الذي يمنع البرش من 
االعرتاف هبا تتمثل يف احلُجب النفسـية التي متنعه من تبرصُّ احلق، 
وهـذه احلجب ال يسـنح رفعهـا باألدلـة العقليـة؛ إذ الدليل متوفر 
أساسـاً، وإنام يمكن رفع تلكم احلُجب بالصعقات النفسيّة الكبرية 
ـادل يف احلق؛ وليفكر  ـه إىل كيان اإلنسـان، ليتنبّه؛ فال جيُ التـي توجَّ
بموضوعية؛ فيصـل إىل احلقائق. والصعقات هذه قد تكفَّل القرآن 

املجيد بتوجيهها.
ر بموضوعية،  فعت احلجب؛ عاد املرء إىل رشده، وفكّ وإذا رُ

فوصل إىل احلقيقة.
إذن؛ فابن آدم؛ املحجوب عن املعرفة بحجب الغفلة واجلهل 
والتكربُّ والذنوب وغري ذلك، بحاجة ماسـة إىل ما هيزّ أعامقه ليعود 
إىل رشده، فيقرّ بواحدة من أكرب احلقائق اإلهلية، ونقصد هبا: حقيقة 
يـوم القيامـة. فمن املفـرتض أن ينكرس هلذه احلقيقة قلب اإلنسـان 
وجتـري عليها دمعته، ومـن دون التعامل العاطفي يصعب عىل من 

أرسه حطام الدنيا أن يؤمن بحقائق اآلخرة. 
إن قلـب البـرش أسـري شـهواته وسـجني غفلتـه، فالبد من 
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إطالق رساحه أوالً لري احلقيقة بأم عينه.
فالصـورة الصاعقة التي تتضمنها هـذه اآلية الرشيفة جلهنم 
راد منها هزّ الضمري والوجدان، ملا للضمري من دور مميَّز يف صياغة  يُ

شخصية اإلنسان وحتديد مرتكزاته الفكرية.
فـإذا رأتِ النـار هؤالء الكافريـن املكذبني وهم 
عـىل مبعدة منهـا.. أحدثت زفرياً اسـتعداداً لتعريضهم 
رهـا وزفريها، فكأن  لعذاهبـا، فسـمعوا هلا صـوت تفجُّ
بـني هبا، ذلك ألهنم  جهنـم تتأثر بقـدوم الكافرين املكذِّ

هم وقودها الذي به تؤجّ وتعجّ وتستعر وتزفز.
فالتغريّ يف جهنم هو االنفعال احلاصل فيها بفعل 

قدوم الكافرين إليها، فكأهنا تستعد الستقباهلم. 
بصائر وأحكام »

ب باآلخرة، ال عالج له سـو أن يُلقى يف نار  ١- مـن يُكذِّ
جهنم لينال فيها جزاءه.

٢- املشـكلة احلقيقية املسيطرة عىل كيان الكافرين املتمردين 
مهم بالشـبهات واألمثال..  عىل إرادة اهللا، هي ليسـت يف قضية تقدُّ

وإنام بتكذيبهم بالساعة بسبب احلجب املرتاكمة عىل قلوهبم.

ــق  » احلقائ إن   
واضحة  ــة  الديني
أصًال. وإذا ُرفعت 
احلجب؛ عاد املرء 
ــده، وفّكر  إىل رش
مبوضوعية، فوصل 

إىل احلقيقة.
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دعوا هنالك ثبوراً

دعوا هنالك ثبورًا »

 1  0  /  .  -  ,  +}
.{ 4 3 2

من الحديث »

ةِ {+  يَ هِ اآلْ ـذِ ـنْ اإلمام الصادق C يفِ هَ يـثِ عَ َدِ يفِ احلْ
ونَ  هُ رَ ـتَكْ ُمْ يُسْ هِ إِهنَّ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ , - . / 0} «وَ

.(١)« ائِطِ دُ يفِ احلَ تَ هُ الْوَ رَ تَكْ سْ امَ يُ يفِ النَّارِ كَ
***

تفصيل القول
ذاك كان حديث الرؤية من جانب جهنم، والسمع من جهة 
الكافريـن املكذبني. وهـا هو اآلن جاء دور حديـث اإللقاء هبم يف 
النار، السـيام قد جعل اهللا تعاىل جهنم مكانـاً ضيِّقاً، ليذوق الكفار 
فيها مزيداً من العذاب؛ ذلك ألن الضيق بذاته عذاب أليمٌ وفظيع. 
عـىل أهنم ال يدخلوهنا باحـرتام وإنام يُرمون فيها بذلة وهوان، حتى 

(١) بحار األنوار: ج٨، ص٢٥٥.
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أن منهم من يُرمى يف جهنم ويبقى يتسـافل إليها هاوياً مدة سـبعني 
سنة، ال تعرف أهي من سنّي الدنيا أم من سنّي اآلخرة.

نـني، فيعجزون عـن اتِّقاء أرض  قرَّ واألدهـى أهنـم يُرمون مَ
النار بأيدهيم.

 ، ًفهل يُقرنون باألصفاد أم بشياطني من اجلن ليزيدوهم أذ
وهم أولئك الشـياطني الذين وسوسوا هلم وخدعوهم وأبعدوهم 
يف دار الدنيـا عـن احلقائـق اإلهليـة؟. فاملُلقى يف النـار واملقرون إىل 
الشياطني سيجد نفسه مضطراً إىل خوض عراك بدين ورصاع نفيس 
مع الشـياطني يف نار جهنم مادام فيها. فال جيد مفرا من عذاب اهللا، 

وال شفيعاً لرمحته.
وهنالـك تتعـاىل منهم الصيحـات تلو الصيحـات فيدعون 
ثبـوراً وويـالً ولعنـات. واهللا يتيـح هلـم املجـال بصيحـات الثبور 
وعـدم االكتفـاء بثبـور واحد فحسـب، وإنـام صيحاهتم سـتتواىل 
وتتكرر بالويل والثبور واالستغاثة بعد االعرتاف بذنوهبم. فسحقاً 

ألصحاب السعري.
بصائر وأحكام »

لقـد عمد اهللا عزَّ وجلَّ إىل جهنم فأمرها بأن تضيق بالداخل 
فيهـا تنكيـالً بـه، وأن يُرمى إليها رميـاً، وكام يُقـرن باألصفاد يُقرن 
بالشـياطني الذين وسوسوا له وخدعوه. ونظراً لشدة العذاب جتده 

. يدعوا ثبوراً
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ادعوا ثبوراً كثيراً

ادعوا ثبورًا كثريًا »

.{= < ; : 9 8 7 6 5}
من الحديث »

ـى  سَ نْ يُكْ لَ مَ لُ اهللا K: «إنّ أَوَّ ـوْ سُ الَ رَ : «قَ الَ نْ أَنَسٍ قَ عَ
 ، هِ فِ لْ نْ خَ ا مِ بُهَ ـحَ يَسْ بَيْهِ وَ اجِ ـىلَ حَ ا عَ هَ عُ يَضَ ، فَ لِيْسُ نْ الْنَّـارِ إِبْ ـةً مِ لَّ حُ
تَّىَ  . حَ مْ هُ رَ بُوْ ا ثُ : يَ نَ لُوْ وْ قُ يَ ، وَ اهُ رَ بُوْ ا ثُ نَادي: يَ وَ يُ هُ هِ، وَ دِ نْ بَعْ تُهُ مِ يَّ رِّ ذُ وَ
 : مْ الُ لَهُ يُقَ . فَ مْ هُ رَ بُوْ ا ثُ : وَ نَ لُوْ وْ قُ يَ ، وَ اهُ رَ بُوْ ا ثُ : يَ لُ وْ يَقُ ىلَ الْنَّارِ فَ ـفَ عَ قِ يَ

.(١)«{< ; : 9 8 7 6 5}
***

تفصيل القول
، وقد تكون مُضاعفة مركبة؛  قد تكون الذنوب جمردةً منفردةً
فالذنب قد يكون واحداً ولكنه يف الوقت نفسـه حيوي جمموعة من 
الذنوب، فالذي يُلقي قنبلة عىل حي سـكني فذنبه واحد يف الظاهر 

ولكن نتائجه متعددة.
(١) الدر املنثور يف التفسري باملأثور: ج٥، ص٦٥.
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وكـام أن الذنب قد يكون مضاعفاً مركباً ضمن إطار واحد، 
ناً باألصفاد  قرَّ قرتفه إىل جهنـم مُ فكذلـك يكون جـزاؤه، إذ يُرمى مُ
ع باألمر أالَّ  رَ قْ وبالشـياطني، وهنالك يدعـو ثبوراً واحـداً، إالَّ أن يُ
يدعـو ثبـوراً واحداً فقـط، بل ثبوراً كثرياً لشـمول اجلـزاء رشكاءه 

ور به. الذين خدعوه وغرّ
يف يوم اجلزاء يأمر اهللا عز وجل املُذنب املحشور يف نار جهنم 
أالَّ يدعـو ثبـوراً واحداً، بـل عليه أن يدعـو ثبوراً كثـرياً، فال يُلقي 
باللـوم عىل غـريه، وأن يعرتف بأنه مسـؤول يف احلقيقة عام اقرتفت 

يداه مهام تراكمت عليه الظروف الضاغطة.
أقـول: إن اإلنسـان مسـؤول عـن عملـه؛ وإن 
كانـت عوامل أخر قد سـامهت يف حصول ذنبه، فهو 
املسـؤول األول واألخري حتى وإن كانت البيئة فاسدة، 
ياه عـىل طريقة خاطئة، وإن  وإن حصـل من أبويه أن ربّ
كانـت الظروف االقتصادية أو السياسـية أو االجتامعية 
املحيطـة به قد دعتـه إىل ارتكاب الذنب، إالَّ أنه -شـاء 
أم أبى- له القرار النهائي، ولكنه حينام خيضع للظروف 

خيضـع لآلبـاء أو لالقتصاد أو للسياسـة أو للبيئـة؛ فخضوعه كان 
بمحـض إرادتـه، وقد أعطـاه اهللا مـن اإلرادة احلرة ما خيتـار هبا ما 

يرتئيه.
إن األمر سيصدر إىل القابعني يف جهنم بدعاء الثبور الكثري؛ 
ألن ذنوهبـم وإن كانت آحاداً، إالَّ أن للذنـب الواحد آفاقاً عديدة، 
هـم املسـؤولون عام تتشـعب إليـه ذنوهبم مـن الشـعب وترتك من 
اآلثـار والعواقـب السـلبية، كمـن يرتكب ذنبـاً واحـداً يف الظاهر 
تّب  َ ـيَرتَ كاستسـالمه لطاغوت ظامل، ولكنه عليه أن يدفع ثمن ما سَ

ـــــان  » اإلنس إن   
ــؤول عن عمله؛  مس
ــل  ــت عوام وإن كان
ــامهت  س قد  أخرى 
ــه،  ذنب ــول  حص يف 
ــؤول األول  فهو املس
ــىت وإن  ــري ح واألخ

كانت البيئة فاسدة.
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ادعوا ثبوراً كثيراً

عـىل استسـالمه من ذنوب كمامرسـته للظلم بعد ذلك، متاشـياً مع 
رغبة ذلك الطاغوت الظامل.

بصائر وأحكام »

إن اإلنسان مسؤول عن عمله، وإن كانت عوامل أخر قد 
سـامهت يف حصول ذنبه. فهو املسؤول األول واألخري؛ ألن القرار 

النهائي بيده.
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جنة اخللد وعد املتقني »

 E  D  C  B  A  @  ?  >}
.{L K J I H GF

من الحديث »

بَّ  ـنْ أَحَ ـولُ اهللا K مَ سُ الَ رَ : «قَ الَ ـمَ قَ قَ ـدِ بْنِ أَرْ يْ ـنْ زَ عَ
 َ يبِّ ينِ رَ دَ عَ ي وَ دِ الَّتـِ لْ نَّةَ اخلُ نَ جَ ـكُ يَسْ يتَتِي وَ وتَ مِ مُ يَ يَـايتِ وَ يَـا حَ ْ أَنْ حيَ
هُ لَنْ  إِنَّ الِبٍ C فَ َّ بْنَ أَيبِ طَ ـيلِ لَّ عَ يَتَوَ لْ هِ، فَ َا بِيَدِ بَاهنَ سَ قُضْ رَ ي غَ الَّتـِ

.(١)« لَةٍ الَ مُ يفِ ضَ لَكُ خِ دْ لَنْ يُ  وَ دً نْ هُ مْ مِ كُ جَ ْرِ خيُ
***

تفصيل القول
.{C B A @ ? >} -١

رْ عقوهلـم وهزَّ  باعتبـارك يـا رسـول اهللا املبلـغ عـن اهللا، أَثـِ
ضامئرهـم، وقـل هلم: هـل اخللـود يف اجلحيم أفضـل أم اخللود يف 

(١) بحار األنوار: ج٢٣، ص١٣٩.
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جنان اهللا التي عرضها الساموات واألرض؟.
ولطاملا عمد اهللا سـبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم إىل التمييز 
بـني اجلنـة والنـار. ويف هذه املـرة، أمر رسـوله املصطفى K أن 
حيمل اإلنسـان عىل أن يتسـاءل ليهزّ وجدانه وخيريّ نفسـه بني اجلنة 

والنار.
فاخلـري كل اخلـري يف جنـة اخلُلد، والرش كل الـرش يف جحيم 
النـار، وال مـكان ثالـث بينهـام، وال مسـافة تقـع يف البـني، بل مها 
حقيقتـان، حقيقتـان ال غـري. وهنـا تكمـن، أو لنقـل: تتجـىل هزة 
الضمـري، حيـث يعجز ابن آدم عن استسـاغة النار، كـام يعجز عن 

التنازل عن اجلنة، حيث ال منطقة فراغ بينهام.
بىل؛ إن مسـألة اخللود مسـألة غامضة جدا بالنسبة إلينا نحن 
البـرش؛ الذين نعيش ضمن حياةٍ دنيويـة مصبوغة بالرسعة والتغريُّ 

والزوال.
وال يسعنا سو القول، فيام خيص هذه اآليات املتحدثة عن 
اجلنـة ومميزاهتا: إنه ال مانـع عقيل من اخللود مع تصور تعلُّقه بإرادة 
اهللا سـبحانه وتعاىل، وهـو احلي القيوم؛ إذ ال يعني خلود اإلنسـان 
يف اجلنة انفكاكه عن قيّموميّة اهللا، بل لعل اإلنسـان إذ ذاك تتجسـد 
لـه حقيقـة القيومية اإلهليـة أكثر مـن أي وقت مىض لد شـعوره 
سـلَّطاً عىل  باخللود، عىل عكس إحساسـه بسـيف املـوت والفناء مُ

رقبته كام كان حاله يف احلياة الدنيا.
، ومن دون فيضـه وبال إذنه  فالقيـوم أبداً هـو اهللا عزَّ وجـلَّ
ومـن دون عطائـه املتواصـل لن يكون املخلوق شـيئاً مذكـوراً؛ إذ 

ينعدم وجوده ويتالشى يف الاليشء.
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بّ سبحانه وتعاىل هو الذي  ونحن عىل علم ويقني بأن الرَّ
يسـتمر يف العطاء. وما دامت رمحته واسـعة، وما دام هو الرمحن 
الرحيـم واجلـواد الكريـم، فـال سـبب النقطـاع رمحتـه وكرمه 
سـبحانه وتعـاىل. ومـن املنطقي أالَّ تكـون ثمة قـوة قاهرة فوق 
بّ املتعال متنعه عن العطاء أو تنقص من قدرته ورمحته.  قدرة الرَّ
د اخللود من  وهذا االسـتمرار يف الفيض اإلهلي هو الذي يتجسَّ

خالله.
نَّة من سننه:  وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل يف معرض تبيينه لسُ

{| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦}(١).
ض لالمتحـان يف الدنيـا، وأثبت  فـام دام اإلنسـان قـد تعـرَّ
جدارته بالفوز ثم أدخله اهللا اجلنة وجعله كائناً خملصاً، فإنه ال جمال 
للتفكري يف أن يعمد هذا اإلنسان إىل تغيري ما بنفسه لتحلَّ عليه نقمة 

بّ فيُغريِّ ما به من النعمة فيسلبها منه أو ينزع اخللود عنه. الرَّ
ولنـا أن نتصـور احلقيقة التالية لنسـتوعب معنـى اخللود يف 

اجلنة:
خلـق اهللا تعاىل أبوينا آدم وحواء وأدخلهام اجلنة فمنعهام من 
االقـرتاب إىل شـجرة معينـة؛ أي أنه مل جيعل كل اجلنـة متاحة هلام.. 

هذا أوالً.
: مل يضمن اهللا هلام اخللود يف اجلنة، ولكنه يف يوم القيامة  وثانياً

أطلق لإلنسان الترصف باجلنة وضمن له اخللود فيها.
وليـس باألمر العزيـز عىل اهللا تبارك وتعـاىل، وال عن رمحته 

(١) سورة الرعد، آية: ١١.
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التي وسعت كل يشء؛ أن تتواصل تلك الرمحة إىل حد اخللود.
.{F E D} -٢

ه هذا الوعد؟. اهللا سبحانه وتعاىل وعد، ولكن ملن توجَّ
دين وصفوا باملتقـني. والوعد هنا ال يتصور  ألشـخاص حمدّ
منـه دخول نوع مـن اجلرب واإلجبار عـىل اهللا عز وجل، 
بـل اهللا مل يصدر وعده هذا جمرباً، كام أنه تبارك وتعاىل ال 
يفـي به جمرباً، ألن عالقة اهللا بوعـده تتفاوت عن عالقة 
اإلنسـان بوعـده ومنشـأ هذا التفـاوت كـون اهللا خالقاً 
ضاً ألشكال الضغوط  عرَّ وكون اإلنسان خملوقاً ضعيفاً مُ

والشهوات واحلاجات.
فإذا اضطـر ابن آدم، تبعاً للضغوط والشـهوات 
واحلاجات، إىل أن خيلف وعده، فإن اهللا اخلالق قد تقدَّس عن ذلك 
وتعـاىل عن دائرة الشـهوة واحلاجة، فهو إذن ال خيلـف وعده أبداً، 
وبالتايل ال يكون وفاء اهللا بوعده ذا عالقة بمبحث اجلرب والفرض، 
بـل إنه عز وجل أمرنا بالوفـاء بالوعد والصدق يف القول؛ ألن هذا 
مـن صميم احلـق والعدل، فال يعقـل أن خيلف اهللا وعـده. جاء يف 
الَ يفِ  ، وَ ةٌ لَ جَ تِكَ عَ مَ قِ هُ لَيْسَ يفِ نَ نَّ ِي أَ ا إِهلَ تُ يَ لِمْ دْ عَ قَ دعـاء مأثور: «وَ
مِ  تَاجُ إِىلَ الظُّلْ ْ امَ حيَ إِنَّ ، وَ تَ وْ َافُ الْفَ نْ خيَ لُ مَ عْجَ امَ يَ إِنَّ ، وَ لْمٌ ـكَ ظُ مِ كْ حُ

.(١)« بِرياً لُوا كَ لِكَ عُ نْ ذَ ِي عَ ا إِهلَ الَيْتَ يَ عَ دْ تَ قَ ، وَ عِيفُ الضَّ
ه إىل ذي التقو الذي  وهذا الوعد بالتكرم بجنة اخللد موجَّ
تدفعـه تقواه إىل التخلُّص من النار. فالتقو حجاب بني اإلنسـان 

(١) مصباح املتهجد: ص١٩٥.

ــألة اخللود  »  إن مس
ا  ــألة غامضة جدًّ مس
حنن  ــا  إلين ــبة  بالنس
نعيش  الذين  البشر؛ 
دنيوية  ــاٍة  حي ضمن 
ــرعة  بالس مصبوغة 

والتغيُّر والزوال.
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والنار، كام هي حجاب بني ابن آدم وارتكاب الذنب.
.{K J I H   } -٣

دوا من قبل اهللا بجنة اخللد، حيث يرتجم حجاهبم  عِ املتقون وُ
عن النار وتقواهم بالتفضـل والتكرم عليهم بإدخاهلم اجلنة، وهذا 

هو اجلزاء األوىف.
ورغـم أن اهللا تعاىل غني عن أعـامل عباده الصاحلني، ورغم 
أنه سـبحانه وتعاىل غري حمتاج لتقو اإلنسان، إالَّ أن الرمحة اإلهلية 
زافاً يف الدار اآلخرة، ولقد جعل  التي وسعت كل يشء ال تُعطى جُ
ثمـن اجلنة وقيمة دخوهلا أن يثبت املرء جدارته، ولو بدرجة معينة. 

 ® ¬ « ª © ¨ §} :وقد قـال تعـاىل
.(١){± ° ¯

وهو مل يشـرت األنفس املؤمنة وال أموال املؤمنني لنفسه، فهو 
يف غنىً عنها وعنهم، وإنام اشرتاها منهم ألنفسهم هم دون غريهم. 
فَ يف آية قرآنيـة أخر بأنه األوىف؛ أي  صِ وهـذا هـو اجلزاء الذي وُ
املسـتغرق واألكثر قيمة من اليشء املشرت، ألنه حيتوي عىل اجلنان 
م.  واخللـود يف اجلنـان، وعىل الرضـوان اإلهلي األكرب مـن كل النِّعَ
كِلَ زمام نفسـه إىل الشـيطان ووساوسـه  فـال ينبغي لإلنسـان أن يَ
اول اخلداع هبا، حيث يوحي لإلنسـان بـأن أعامله الصاحلة  التـي حيُ
واسـتقامته ال تعدالن شيئاً مذكوراً إزاء رمحة اهللا الواسعة، وبالتايل 

فال حاجة للقيام بعمل صالح.
أما مفردة املصري الواردة هنا، فلعلها إشـارة إىل أن اهللا تعاىل 

(١) سورة التوبة، آية: ١١١.
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قـد أراد البـن آدم أن يصـري ويسـري ويتَّجـه إىل حيث جنـة اخللد، 
وأن ينأ بنفسـه عن وسـاوس الشـيطان وضغوط النفس األمارة 
م بنعيم  لق ألجله أساساً، وهو التنعُّ بالسـوء؛ لينال عن جدارة ما خُ

اجلنة وخلودها.
بصائر وأحكام »

١- اخلـري كل اخلري يف جنة اخلُلْد، والرش كل الرش يف جحيم 
النـار، وليـس بينهام منطقة فـراغ. وهنا تتجىل هـزة الضمري، حيث 

يعجز ابن آدم عن استساغة النار، كام يعجز عن التنازل عن اجلنة.
٢- التقو حجاب بني اإلنسان وبني النار، كام هي حجاب 

بينه وبني ارتكاب املعايص.
مها عىل  بّ بفضله التقو ثمن اجلنة وحرّ ٣- لقـد جعل الرَّ
بعـض عباده بحكمتـه البالغة عىل أنه غني عـن عبادهتم وال يرضه 

كفرهم أو فسوقهم.
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وعد اللّـه »

 U T S     RQ P O N M}
.{X W V

من الحديث »

كَ  بَارَ بْـدِ اهللا C: «إِنَّ اهللا تَ الَ أَبُـو عَ : قَ ـالَ ـلِ قَ ضَّ ـنِ املُفَ * عَ
ا  هَ فَ َ أَرشْ ا وَ هَ الَ لَ أَعْ عَ ، فَجَ امٍ يْ عَ ادِ بِأَلْفَ سَ َجْ بْلَ األْ احَ قَ وَ َرْ لَقَ األْ اىلَ خَ عَ تَ وَ
 ،A ْم هُ دَ ةِ بَعْ َئِمَّ األْ ِ وَ نيْ سَ احلُ ـنِ وَ سَ احلَ ةَ وَ اطِمَ فَ ٍّ وَ يلِ عَ دٍ وَ َمَّ احَ حمُ وَ أَرْ
الَ اهللاُ  قَ مْ فَ هُ ا نُورُ ـيَهَ غَشِ بَالِ فَ ِ اجلْ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ ـامَ ىلَ السَّ ـا عَ هَ ضَ رَ عَ فَ
لِيَائِي  أَوْ بَّائِي وَ ءِ أَحِ الَ ـؤُ : هَ بَالِ ِ اجلْ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ ـامَ اىلَ لِلسَّ عَ تَ كَ وَ بَارَ تَ
 َّ بُّ إِيلَ ـوَ أَحَ قاً هُ لْ قْـتُ خَ لَ ا خَ تِي، مَ يَّ رِ ـةُ بَ أَئِمَّ لْقِي وَ ـىلَ خَ ـي عَ جِ جَ حُ وَ
لَقْتُ  مْ خَ اهُ ادَ عَ مْ وَ هُ الَفَ ملَِنْ خَ نَّتِي، وَ لَقْتُ جَ مْ خَ هُ الَّ ملَِنْ تَوَ مْ وَ ، لَهُ مْ نْهُ مِ
اباً الَ  ذَ تُهُ عَ بْ ذَّ ي عَ تـِ ظَمَ نْ عَ مْ مِ هُ َلَّ حمَ نِّي وَ ـمْ مِ لَتَهُ نْزِ ى مَ نِ ادَّعَ مَ ي، فَ نَـارِ
ي،  نْ نَارِ كٍ مِ رْ لِ دَ فَ كِنيَ يفِ أَسْ ِ املُرشْ تُهُ وَ لْ عَ جَ ، وَ ِنيَ املَ نَ الْعَ داً مِ هُ أَحَ بُ ذِّ أُعَ
تُهُ  لْ عَ تِي جَ ظَمَ نْ عَ ُمْ مِ اهنَ كَ مَ نِّي وَ مْ مِ لَتَهُ نْزِ عِ مَ ـدَّ ْ يَ ملَ مْ وَ تِهِ يَ الَ رَّ بِوَ ـنْ أَقَ مَ وَ

ي»(١). نْدِ ونَ عِ اؤُ ا يَشَ ا مَ مْ فِيهَ انَ لَهُ كَ ، وَ نَّايتِ اتِ جَ ضَ وْ مْ يفِ رَ هُ عَ مَ

(١) بحار األنوار: ج١١، ص١٧٢.
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ـه وعد اللّ

* عن حممد بن مسـلم، قال: سـمعت أبا جعفر C يقول 
ولُونَ  زُ مْ ملََعْ هُ بَاعَ أَتْ رِ وَ ـوْ ةَ اجلَ ؛ أَنَّ أَئِمَّ دُ َمَّ ا حمُ ـمْ يَ لَ اعْ (يف حديـث): «وَ

لُّوا..»(١). أَضَ لُّوا وَ دْ ضَ نْ دِينِ اهللا قَ عَ
***

تفصيل القول
.{N M} -١

من نعيم اهللا وفضله وكرمه عىل أهل اجلنة أنه جيعلهم مالكني 
هلا، فال خيرجون منها أبداً وهلم -بفضل رهبم- ما حيبون.

.{P O } -٢
وهكذا يكون هلم فيها املشيئة بال ضغوط وال رشوط. ولعل شعور 
أهل اجلنة بأن هلم فيها ما يشـاؤون، وشـعورهم بامللـك ومن ثم باخللود، 

هو الذي جيعلهم ال يملّون من اجلنة ليطلبوا عنها بدالً أو منها حوالً.
بّ سـبحانه يمنحهـم مـن واليتـه وملكوتـه مـا  ولعـل الـرَّ
يصنعون به ما يشـاؤون وخيتارون ما يشاؤون، حتى أهنم يترصفون 

يف اجلنة ونعيمها بنيته املجردة عن أية حركة أو قول.
.{Q} -٣

ولكن يبقى السؤال: كيف خيلدون وهم خملوقون، واملخلوق 
ال يستغني عن خالقه، وما هو الضامن؟.

بىل؛ والضامن هو:
(١) األصول من الكايف: ج١، ص١٨٣.
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.{W V U T S} -٤
دُ اهللا، واهللا هو الذي يسأل عباده عن أعامهلم. وهكذا  عْ إنه وَ
فإنه ليس مسـؤوالً، إنام الوعد القائم عىل أسـاس احلق والعدل هو 

املسؤول.
نعـم؛ إن اهللا تعـاىل املتصف بـكل صفات الكـامل، إذا وعد 

لف اهللا وعده. وهذا من األدب القرآين الرفيع. وىف، وال خيُ
بصائر وأحكام »

بّ ألهـل اجلنة حـق الترصف فيهـا حينام  ١- لقـد منـح الرَّ
ل إليهم صالحية  أطلق القول بأن هلم فيها ما يشـاؤون. وهكذا خوَّ

الوالية يف نعيم اجلنة بال حدود.
٢- ثـم أكمـل النعمة هلم باخللـد يف اجلنة، وقـد قرن وعده 

املسؤول باملشيئة واخللد ضامناً هلام.
٣- من فرض عىل نفسـه عهداً ووعداً حقا كان عليه أداؤه، 

ألن الوعد مسؤول.
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أسباب الضالل »

 _  ^  ]  \  [  Z  Y}
 g  f  e  d  c  b  a  `

.{i h

من الحديث »

نْ  ا مِ ـولُ اهللا K: «مَ سُ : رَ الَ ِ B قَ ـنيْ ُسَ ُّ بْنُ احلْ يلِ ـالَ عَ قَ
ئِنَا  امَ ا بِأَسْ نَ َ ريْ ى غَ مَّ سَ تَنَا، وَ يقَ رِ الَفَ طَ خَ تِنَا، وَ يَ الَ نْ وَ الَ عَ ةٍ زَ الَ أَمَ بْدٍ وَ عَ
بَهُ  لَقَّ ، وَ يَـاهُ نْ دُ ينِهِ وَ يَـامِ بِدِ قِ هُ اهللاُ لِلْ تَـارَ ي اخْ لِنَا، الَّـذِ يَـارِ أَهْ ءِ خِ ـامَ أَسْ وَ
الَ  فٍ وَ وْ يَّةُ خَ قِ لِكَ تَ ىلَ ذَ هُ عَ لُ ْمِ داً الَ حيَ تَقِ عْ بُهُ مُ قِّ لَ لِكَ يُ ذَ وَ كَ هُ ، وَ ائِمِ بِالْقَ
نْ  هُ مِ ذَ َ دِ اختَّ انَ قَ ـنْ كَ مَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ ثَهُ اهللاُ يَ عَ ؛ إِالَّ بَ ةِ دِيـنٍ لَحَ صْ ريُ مَ بـِ تَدْ

: الَ لَهُ قَ ؛ فَ هُ ونَ وُ غْ انُوا يُ ينَ كَ يَاطِنيُ الَّذِ َ إِلَيْهِ الشَّ رشِ حُ لِيا، وَ ونِ اهللا وَ دُ
تَ  نـْ ـمْ كُ اهُ إِيَّ ، وَ بُـدُ عْ نْـتَ تَ ءِ كُ الَ ـؤُ عِـي هَ بـا مَ ي؛ أَرَ بْـدِ ـا عَ يَ
ابُ  قَ مْ عِ هُ عَ لَـكَ مَ ، وَ لُ مَ نْتَ تَعْ ا كُ ابَ مَ لُبْ ثَـوَ اطْ ـمْ فَ نْهُ مِ ؛ فَ تَطْلُـبُ

امِك»(١). رَ أَجْ
***

(١) بحار األنوار: ج٧، ص١٨٩.
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تفصيل القول
إنّ من الوسـاوس الشـيطانية ما هي عميقة اجلذور يف واقع 
اإلنسان، وقد تتبلور يف قوالب فلسفية مُضلة، ومنها أن احلق يتمثل 
فيام يفعله اإلنسان أو يقوله، وتنفي هذه الفلسفة الشيطانية والثقافة 
الرشيـرة أي ميـزان للحـق والباطـل خـارج نفس البـرش وإرادته، 
ويزعـم أن احلـق برمتـه والصـواب بعينـه يتمثل يف فعل اإلنسـان 
ل إىل حق وحقيقة. وقوله. وبتعبري آخر: إن ما يقوم به ابن آدم يتحوَّ

فوا  رِ وقد تبنَّى البعض هذه الفلسـفة بعد البعثة النبوية، والذين عُ
ي بالوجودية،  مِّ بت إىل مجلة من الغربيني فيام سُ بة، ثم ترسَّ فيام بعد باملُصوِّ
وقادها جون بول سارتر يف فرنسا، حيث جعل أساس فكرته أن اإلنسان 

هو حمور اخلق، وكفر بمحورية احلق والعقل وحتى إرادة اهللا تعاىل.
ولكـن رسـالة السـامء نزلـت لتدحض هـذه األنانيـة البرشية 
د  دِّ مؤكـدة أنَّ ثمـة ميزاناً للحق يرسـم حقيقة احلق وصورتـه، كام حيُ
أصل الباطل ومالحمه، مشريةً إىل أن العقل املتصل بوحي اهللا سبحانه 

د جوانب احلق وزوايا الباطل ثم يتكامل.  دِّ وتعاىل هو الذي حيُ
وهذا امليزان يتجىلَّ يف كتاب اهللا ويف النبي واإلمام؛ ذلك ألن 
امليـزان احلق هو -يف األصل- إرادة اهللا سـبحانه وتعاىل، وإذا أراد 
اإلنسان أن يبلغ مراتب الرشف فعليه أن يتعلَّق باإلرادة اإلهلية التي 
شـاء اهللا أن ترتجـم يف أرض الواقع عىل لسـان الرسـالة املُنزلة من 
عنـده هو، وعىل لسـان النبي واإلمام املنصوبني مـن قبله هو. وإىل 
عَ  ٌّ مَ يلِ هذه احلقيقة السامية أشار احلديث النبوي الرشيف بقوله: «عَ

.(١)« ضَ وْ َّ احلَ يلَ ا عَ دَ رِ تَّى يَ انِ حَ قَ ِ رتَ فْ ، الَ يَ هُ عَ قُّ مَ احلَ ، وَ قِّ احلَ
(١) بحار األنوار: ج٣٨، ص٩٥.
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أسباب الضالل
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إشـارة إىل يـوم القيامـة، حيـث يكـون فعـل احلـرش يف يوم 
احلسـاب ناشئاً من مشـيئة اهللا عز وجل مبارشة، فيحرش اهللا الناس 
مجيعاً؛ ال يغادر منهم أحداً، بمن فيهم الضالني واملضلني من الطغاة 

وعلامء السوء واألثرياء األرشار وأزالمهم.
بّ املتعـال اجلهـات املضلة عن العلة األساسـية  فيسـأل الرَّ
يف ضاللـة النـاس، هـل كانت منهـم أو من الناس أنفسـهم أم هي 

مشرتكة بينهام؟.
.{d c b a `} -٢

د ومرسوم من قبل؛ قد ضل عنه الناس،  دّ إذن؛ فهناك حق حمُ
ولو كان فعل اإلنسـان وقوله مها احلـق، ملا متيَّز عن الباطل أبداً وملا 
وسـب عليه البرش يوماً، بل النتفى يشء يشار إليه بالبنان عىل أنه  حُ
خطأ وباطل، مما يقتيض قوهلم بأن اإلنسان وليس احلق هو املحور، 
إنه هو الضالل بعينه. إذ كيف يكون اإلنسـان الذي تقوده شـهواته 

يط به اجلهل والضعف ميزاناً للحق؟. وحيُ
بـىل؛ إن ثمـة حقـا قد ضل عنـه الناس، وها هـم يوم احلرش 

حياسبون عليه.
ولكن؛ يبقى السـؤال: مـا الذي، أو من الـذي دعا هؤالء 
النـاس إىل الضالل عن احلـق؟. هل هم الزعامء السياسـيون، أم 
األبوان، أم األثرياء املُرتفون، أم علامء السوء، أم مجلة اإلغراءات 
والضغـوط املعيشـية والنفسـية؟. وبالتـايل هـم الذيـن اختـاروا 

الضاللة.
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هذا املشهد الرهيب يف يوم احلرش، حيث اهللا عز وجل يسأل 
القوم ملـاذا ضلوا. إنه قد ينعكس اليوم يف واقعنا بإثارة وجدان كل 

منا، إنه هو املسؤول األول عن اختياره اهلد أو الضالل.
حيث إننا حني نرجع إىل أنفسـنا ونسـتحرض ضمرينا نعرف 
كيـف أن اآلخريـن مل يكونـوا يملكـون قرارنـا يف اختيـار طريـق 
اهلـد أو عدمه. وهكـذا تتجىل لدينا بصرية احلريـة البرشية التامة 
التـي تتحد كل الضغوط إن شـاء اإلنسـان بإذن ربـه. ويف كتاب 
، والتي تؤكد  بّ ربنـا املزيـد من القصص احلق التـي يذكرنا هبا الـرَّ
هذه البصرية. فهذا النبي يوسـف عىل نبينا وآله وعليه السـالم تراه 
 بإذن اهللا ضغوط السلطة اجلائرة وإغراءاهتا. وهذه آسية بنت  حتدَّ
 كل جربوت زوجها الطاغية. مزاحم زوجة فرعون، تراها تتحدَّ

؛ كل فتن الدنيا ليست علالً إلجبار البرش عىل الضاللة؛  كالَّ
فـال الطغـاة وإرهاهبـم، وال املرتفـون وإغراءاهتم، وال 
املجتمع وضغوطه؛ تسـتطيع اسـتالب حرية القرار من 
البـرش. وهلذا فـإن من يضل سـيُعاقب عـىل ضالله كام 

يُعاقب من ساهم يف إضالل الناس.
ونستفيد من هذه اآلية أن اإلنسان حينام يعبد من 
، مثالً، فهـو -يف احلقيقة- ال يعبد  دون اهللا تعـاىل صنـامً
احلجـارة أو احلديد أو اخلشـب أو ما صنـع منه الصنم، 
بل إنام يعبد -بادئ ذي بدء- أولئك الذي أقنعوه بعبادة 

الصنـم، وتلك األفـكار التي نرشوهـا لعبادة الصنم. بـل وإن ابن 
آدم حينـام ينصاع ألقـوال هؤالء يف عبادة الصنـم، فإنام يعبد هواه. 

ــاوس  » ــن الوس  إّن م
ــي  ه ــا  ــيطانية م الش
عميقة اجلذور يف واقع 
ــان، وقد تتبلور  اإلنس
ــفية  فلس ــب  قوال يف 
ُمضلة، ومنها أن احلق 
يفعله  ــا  فيم ــل  يتمث

اإلنسان أو يقوله..
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أسباب الضالل

أليـس قد خضع للطاغوت أو املرتفني أو املجتمع الفاسـد خوفاً أو 
 خوفه أو طمعه إذاً ما خضع هلم وال عبد  طمعاً؟. ولو كان يتحدَّ
مـا أمروه بعبادته. وهكذا فهو املسـؤول األول عن ضالله دون أن 

نُربِّئ غريه من املسامهني عن مسؤولياهتم يف إضالله، واهللا العامل.
بصائر وأحكام »

١- لقـد نزلت رسـاالت السـامء لتدحض األنانيـة البرشية 
التي تزعم أنه حمور احلق، مؤكدة أن امليزان اإلهلي هو الذي يرسـم 
د أصل الباطل ومالحمه، مشـرياً إىل أن  دِّ واقع احلق وصورته، كام حيُ
العقل املتصل بالوحي قادر عىل حتديد جوانب احلق وأبعاد الباطل.
 به إن شـاء  ٢- لإلنسـان يف الدنيـا مـن االختيـار ما يتحدَّ
كل مـا يقتـيض جتريده عـن إرادته ليوقع به يف الضـالل قرساً، رغم 
أن عوامل الضغط وأسـباب الضالل واإلضالل ذات أثر يف سـوء 

اختياره ولكنه أثر غري حاسم.
٣- ال جيـوز أن يبـث اإلنسـان ثقافة اإلضالل، فيُسـاهم يف 

كفر الناس أو فسقهم.
ظاً أبداً، حتـى ال يُضله جنود  قِ ٤- جيـب أن يكـون املؤمـن يَ

إبليس.
ِنَ يف مقاومة الفتن التي تنال من إيامنه. ٥-عىل املؤمن أالَّ هيَ
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ملاذا كانوا قومًا بورًا؟ »

 r  q  p  o  n  m  l  k  j}
 y  x  w  v  u  t  s

z } | { ~ ے}.

من الحديث »

 :B قـال اإلمـام أمـري املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـب *
.(١)«.. رَ كْ نْيسِ الذِّ يُ قْل، وَ ي الْعَ هِ لَ يُسْ َمَ : األْ وا أَنَّ لَمُ اعْ «وَ

بْنُونَ  يَ عِيداً، وَ لُونَ بَ أْمُ ينَ يَ تُمُ الَّذِ أَيْ ا رَ * وقال اإلمـام عيلC: «أَمَ
.(٢)« وا بُوراً َعُ ا مجَ مَ بُوراً، وَ مْ قُ ُ يُوهتُ تْ بُ بَحَ يْفَ أَصْ ثِرياً، كَ ونَ كَ عُ ْمَ جيَ يداً، وَ شِ مَ

***
تفصيل القول

.{k j} -١
ه عن كل  قـال الذين عبدهـم الناس هللا تعاىل: أنت ربنـا املُنَزَّ

(١) هنج البالغة، خطبة رقم: ٨٦.
(٢) هنج البالغة، خطبة رقم: ١٣٢.
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لماذا كانوا قوماً بوراً؟

ضعف وعن كل عيب وعن كل نقص.
.{u t s r q p o n m l} -٢

أي: أنـك خلقتنـا بإرادتـك، ومل جتعل لنا احلـق يف أن نكون 
آهلة، أو أنصاف آهلة، أو أن نجعل ألنفسـنا من دونك آهلة وأولياء، 
إذ ال جهة خملوقة يمكن أن حتل حملك وتتقمص رداء الربوبية؛ ألن 
كل يشء يف العـامل خملوق، وكل يش ء ناقص، وال يسـتحق أن يُعبد 

ة لديه ووساوسه. مهام تعاظمت مظاهر األُهبَّ
وهكـذا نفى أولئك الذيـن كانوا يعبدون مـن دون اهللا، من 
الطغـاة وعلـامء السـوء وذوي اإلمكانـات بألواهنـا، أن يكونوا قد 
أضلوا الناس الذين عبدوهم من دون اهللا جلَّ وعال، وبيَّنوا السبب 

الرئيس لضاللتهم فقالوا:
.{{ z y x w v} -٣

ويسـتدل الذين سـامهوا يف ضاللة الناس بأن نسـيان الذكر 
واالبتعاد عن مصدر اهلد، كان سـبب ضالهلم. والذكر هو ضياء 

الوحي والنبي وأوصياؤه.
ولعـلّ هـذه اآليـة تُشـري إىل مـا جـاء يف سـورة احلديـد من 
أن النـاس إذا طـال عليهـم األمد، قسـت قلوهبم، حيث قـال ربنا 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ {ے  سـبحانه: 
 »º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

.(١){¾ ½ ¼

وقد يكون اإلنسـان مؤمناً إيامناً سـطحيا، ولكنـه يف الوقت ذاته 
(١) سورة احلديد، آية ١٦.
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يكون بعيداً عن احلقيقة، بسبب هجره للخشوع ولذكر اهللا وألهل الذكر 
من أئمة اهلد، فيُسارع إليه الشيطان ويضله عن السبيل فيقسو قلبه.

وهـذه اآليـة حتذرنا مـن مغبـة اخللـود اىل الدنيا وشـهواهتا 
والركـون إىل نعـم اهللا دون شـكرها واملحافظة عىل أسـباهبا، ومن 
أسباهبا طاعة اهللا والتسليم للنبي واألئمة واالستقامة عىل الطريق.

.{~ } | } -٤
األرض البور: األرض اليباب غري املعمورة، وغري الصاحلة. 
فباالنسـياق وراء املتعة، وبنسيان الذكر؛ يكشف املرء املنحرف عن 
جـادة احلق عـن طينته البـور وجوهره املنحـرف، ألن الذي خبث 

. وتلوث بعوامل الضالل ال خيرج نباته إالَّ نكداً
بصائر وأحكام »

١- إن من نيس الذكر املتمثل يف كتاب اهللا ورسوله وأوصياء 
الرسـول فإنه ال يعتصم بالعروة الوثقـى، فتهوي به رياح الفتنة إىل 

وادي العبودية لغري اهللا.
٢- بسـبب االنسياق وراء املتعة ونسيان الذكر يكشف املرء 
ث بعوامـل الضالل ال  املنحـرف عـن طينته البـور؛ ألن الـذي تلوَّ

. خيرج نباته إالَّ نكداً
٣- جيـب عىل املؤمـن أن يتعاهد الذكر لكيال ينسـاه فيكون 

من القوم البور.
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عقبى الظلم عذاب كبير

عقىب الظلم عذاب كبري »
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من الحديث »

بْدِ اهللا  ـنْ أَيبِ عَ ابِهِ عَ حَ ـضِ أَصْ ـنْ بَعْ ٍ عَ ريْ مَ ـنِ ابْـنِ أَيبِ عُ * عَ
مَ  وْ تٌ يَ لُـامَ هُ ظُ إِنَّ مَ فَ ـوا الظُّلْ قُ ـولُ اهللا K اتَّ سُ ـالَ رَ : «قَ ـالَ C قَ

.(١)« ةِ يَامَ الْقِ
ـةً  وبَ قُ عُ ـلُ  جَ أَعْ نْـبٍ  ذَ أَيُّ   C نيَ  نـِ مِ املُؤْ ـريُ  أَمِ ـئِلَ  سُ  *
رَ  اوَ جَ ـهُ إِالَّ اهللاُ وَ َ لَ ـنْ الَ نَارصِ لَمَ مَ نْ ظَ ـالَ C: مَ قَ هِ؟. فَ بـِ احِ لِصَ

.(٢)« ريِ قِ فَ ىلَ الْ يَ عَ بَغْ تَطَالَ الْ اسْ ريِ وَ صِ ةَ بِالتَّقْ مَ النِّعْ

***

(١) بحار األنوار: ج٧٢، ص٣٣٠.

(٢) بحار األنوار: ج٧٢، ص٣٢٠.
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تفصيل القول
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ملـاذا نجـد القـرآن الكريم يبـث احلقائق يف آيات شـتى وال 
جيمعها يف سياق واحد؟.

هناك احتامالت شتى:
أوالً: إن قدرة اإلنسان عىل اجتذاب احلقائق فكريا، والتفاعل 
معها نفسيا، ومن ثم التكيُّف معها سلوكيا.. إهنا قدرة حمدودة. ألن 
اإلنسـان ال يسـتطيع أن هيضم احلقائق الكرب بسهولة، خصوصاً 
حينـام متـسّ تلك احلقائـق جـذور االنحـراف يف نفسـه، ويف تلك 
احلقائق ما فيها من ركائز اإلصالح والتغيري. إن استيعاب مثل هذه 
احلقائق يُكلِّف اإلنسان املزيد من اجلهد الفكري والعزم اإلرادي. 
تعالوا نتدبـر يف فاحتة هذه اآلية الكريمة، قال تعاىل: { ¡ 

.{¤ £ ¢
ابه به فريق مـن الناس قد يكون  ذلـك أن التكذيـب الذي جيُ
. كذلك  بسـبب خـالف عاطفـي معهم، سـواء قال حقـا أم باطـالً
التصديـق قـد يكون بسـبب وفـاق عاطفي مع شـخص أو مجاعة. 
وهـذا –يف احلقيقـة- مقياس خاطـئ؛ ألن عىل اإلنسـان أن يعرف 
احلق ثم يقيس الرجال به، وليس العكس. ولكن قد يكون بسـبب 
آخـر، مثالً قد جتد إنسـاناً حيـب اآلخر أو ال أقل حيرتمـه وير فيه 
منظومـة اخلصـال احلسـنة ولكنـه خيالف األفـكار التـي يطرحها، 
فيكذبه من أجلها وليس لنقص يف القائل وإنام بسـبب عدم الوفاق 

يف أفكاره. 
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لقد كان النبي حممد K صادقاً أميناً حمبوباً وحمرتماً يف قومه، 
.. ولكن كذبوه. ملاذا؟. رشيفاً، كان يف ذروة الكاهل األعبل رشفاً

بسـبب دعوته إىل نبذ األصنام وإصـالح االنحراف. ولعل 
هذه هي البصرية التي نسـتوحيها من قوله تعاىل: {¡  ¢ 
£ ¤} أي إهنـم كذبـوا املؤمنـني، ليـس ألهنـم كانـوا غري 

جديرين بالتصديق، وإنام ألن املكذبني كانوا خيالفون أفكارهم.
.{© ¨ § ¦ ¥ } -٢

وهكـذا قيدوا أنفسـهم هبـذا التكذيب فأصبحـوا يف طريق 
ف يف حياهتم باإلصـالح (ألهنم  مسـدود، فـال يسـتطيعون التـرصُّ
بِّلـوا بأغالل التكذيب)، كام ال يسـتطيعون نـرصاً، أي دفاعاً عن  كُ

أنفسهم يف مواجهة النتائج السيئة التي ترتبت عىل تكذيبهم.
ثم قال: 

 .{± ° ¯ ®  ¬ «} -٣
ل إىل بيان سـنة إهلية  ـع هنـا ليتحوَّ إننـا نر احلديث قد توسَّ

 . مفادها أن الظامل يُؤخذ بظلمه شاء أم أبى، عاجالً أم آجالً
والسؤال: هل هذا احلديث موجه للطغاة أو لتابعيهم؟.

إنـه حديث شـامل للجميع؛ ألن الذيـن اتَّبعوا الطغـاة واتَّبعوا 
أصحاب الدعوات الباطلة، هؤالء وجدوا أنفسـهم يف بؤر التكذيب؛ 
بِعوا كذبوهم، بل قذفوهم بأسوأ الصفات، فقالوا:  ألن أولئك الذين اتُّ

.(١){~ } | { z y x w v}

(١) سورة الفرقان، آية: ١٨.
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إذن الطغـاة وأصحـاب الدعـوات الباطلـة كذبـوا هؤالء، 
وبالعكس هؤالء أيضاً كذبوا أولئك؛ أي وصلوا إىل طريق مسدود، 

فأخذ أحدهم يُلقي باللوم عىل اآلخر، يقول: أنت املسؤول. 
بَع ومن  بىل؛ هذا اجلدل موجود دائامً يف يوم القيامة بني من اتَّ
بِع حيث تتقطع بينهم األسباب، بني الشيطان الذي يقول لإلنسان  اتُّ
مل يكـن يل سـلطان عليك، إنام قلت لك شـيئاً فعملـت به بمحض 
إرادتك، وبني هذا اإلنسـان الذي اتَّبع الشـيطان، يريد أن يتخلص 

من املسؤولية ويُلقي بالالئمة عىل الشيطان. ولكن هيهات. 
بَع  أما السـنة اإلهلية فهي سنة واحدة جتري سـواء عىل من اتَّ
بِع، هناك ميزان حق حيكم يوم القيامة وبدقة متناهية يقاس  أو من اتُّ
بَع  بـه مد مسـؤولية الذي اتَّبـع، كم هي، وكيف قـرص، وكيف اتَّ
ع ملاذا  بـِ شـخصاً مـن دون تفكـر، من دون حجـة إهليـة؟ والذي اتُّ
نرش هذه األفكار الفاسـدة، ملاذا دعا الناس إىل نفسـه، وإىل بدعته، 
ز يوم القيامة بمقـدار ما فعله من  وإىل ضالالتـه؟ فكل واحـد جيُ

جريمـة. ولعل هـذا فحـو قوله تعـاىل: { » ¬  
 .{± ° ¯ ®

هنـاك ميـزان احلـق، هنـاك ال ينظـر إىل أقـوال 
هؤالء، أو إىل تربيراهتـم، إنام يتعامل امليزان احلق معهم 
عـىل أسـاس أفعاهلـم وظلمهم، سـواءً من ظلم نفسـه 
 يوم القيامة  زَ ومـن ظلم اآلخرين ال فرق. كل ظلم جمُ

.(١){j i h g} ،بقدره

(١) سورة الكهف، آية: ٤٩.

 إن قدرة اإلنسان على  »
فكريًّا،  احلقائق  اجتذاب 
ــيًّا..  والتفاعل معها نفس
ــتطيع  حمدودة. ألنه ال يس
ــق  احلقائ ــم  يهض أن 
الكربى، خصوًصا حينما 
متّس تلك احلقائق جذور 

االحنراف يف نفسه.
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بصائر وأحكام »

دي  بِع ال جيُ بَع ومن اتُّ ١- التكذيـب بني الطرفني، بـني من اتَّ
نفعـاً بعـد أن قـرصَّ كل يف وظيفتـه؛ واآلن وصـل كلٌّ إىل طريـق 
ف فيام يملك، وال يستطيع أن يُدافع  مسـدود، فال يستطيع أن يترصَّ

عن نفسه.
٢- إذا كان كل إنسـان يُؤخذ بفعله، فلامذا االتِّباع األعمى؟ 
ـل وحـده  ؛ عـىل كل واحـد أن يسـتقل بتفكـريه مـادام يتحمَّ كالَّ

مسؤوليته.
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بعضكم لبعض فتنة »
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تفصيل القول
ـر هبا كتـاب ربنـا دحضُ  مـن األمـور األساسـية التـي يُذكِّ
الشـبهات التي ألقاهـا الكفار حـول األنبياء، وكذلك الوسـاوس 
لقيها البعـض حوهلم هبدف حجب الناس عن  الشـيطانية التي قد يُ
االسـتنارة بنور الكتاب. وقد سبق أن بيَّنَّا يف أكثر من سياق يف هذه 
السـورة املباركة،كيـف أن الكفـار كانوا يطرحون حول الرسـول: 
كيف يكون رسـوالً وهـو يأكل الطعام ويميش يف األسـواق، وهنا 
قـد بنيَّ الكتاب املزيد من البصائر يف هذا الشـأن لكي تقتلع جذور 
بـنيِّ ربنا أن األنبياء كلهم كانـوا يأكلون الطعام  مثل هذه الشـبهة. يُ
ويمشون يف األسواق، فمن آمن بنبي كانت هذه صفته ال يسعه إالَّ 
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بعضكم لبعض فتنة

 .K أن يُؤمن بالنبي األكرم حممد
ويبدو أن البرشية -باستثناء رشذمة منهم- كانت تُؤمن وال 
تـزال بواحدٍ أو أكثر من األنبياء، بالرغـم من أن طبيعة هذا اإليامن 
كانت ختتلف من أمة ألخر، إذ إن اإلنسـان ألنه يعلم بفطرته بأن 
ربنا سـبحانه وتعاىل مل خيلقه سـد وإنام أرسـل رسـالً وجعل بينه 
وبـني خلقه وسـائط هم األنبياء، فإن األكثريـة الغالبة كانت مؤمنة 
رنا بأن هذه الشـبهة  باألنبيـاء. ولذلـك فإنّ ربنا هبـذه الكلمـة يُذكِّ

. تافهة؛ ألن هذه صفة األنبياء وسريهتم مجيعاً
  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³}  -١
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فهـم كبـرش أمثـال للنـاس، فهـم بحاجـة إىل طعـام كام هم 
بحاجـة إىل رزق. الطعام يأكلونه والـرزق حيصلون عليه من امليش 

يف األسواق للتجارة.
وهناك بصرية أخر يُؤكدها القرآن الكريم هنا كام يف آيات 
أخر، وهي أن اهللا تعاىل ابتىل الناس بعضهم ببعض، فأول ما هبط 
أبونا آدم C إىل األرض هبطت معه الفتنة الناشـئة من الرصاع، 

.(١){Æ Å Ä} :فقال ربنا سبحانه وتعاىل
بتلـون هبـذه الفتنـة، وهي أن  رهـم بأنكـم سـوف تُ وهكـذا ذكَّ
بعضكم لبعض عدو. وكان من أبعاد هذه الفتنة الشائعة أن اهللا ال يبعث 
ملكاً إىل الناس وإنام يبعث برشاً، وهذا البرش سوف يدخل يف رصاعات 
أليمة ومسـتمرة مـع اآلخرين. ثم إن الفتنة هي سـنة اهللا يف خلقه ومنذ 

(١) سورة البقرة، آية: ٣٦.
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أن خلق اهللا اإلنسـان، ومحَّله األمانة التي أشـفقت من محلها الساموات 
واألرضون واجلبال بينام محلها اإلنسان؛ منذ ذلك احلني قُرنت الفتنة به، 

  ̧¶ μ  ́³ ² ± °  ̄® ¬} :كـام قال ربنـا تعـاىل
.(١){Ã  Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹

وهكـذا كان االبتـالء مالزماً لإلنسـان منـذ خلقته؛ ألن اهللا 
خلق اإلنسـان من نطفة أمشاج، يعني فيه جانب خري وجانب رش. 

 v u t s r q  p} :كام قال تعاىل يف آية كريمة
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
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فإنَّا شئنا أم أبينا وما دمنا يف هذه الدنيا نُبتىل. 
يِّئ أنفسـنا ملواجهة  فهنـا قاعة امتحـان، ولذلك علينـا أن هنُ
الفتنة. ومن الفتن األساسـية لإلنسـان فتنة اإلنسان باآلخر. األب 
بتليان بالزوجة واألم، كذلك  بتىل بأبيه، ومهـا يُ بتـىل بابنه، واالبن يُ يُ
بتىل  بتىل بالفقري واحلاكم بالرعية والعكس كذلك، والناس يُ الغني يُ
بتىل بجـاره. وهذا االبتالء سـنة تقع  بعضهـم ببعـض حتى اجلـار يُ
سـائر األحكام الرشعية يف إطارها؛ يعني ليسـت هنـاك يف احلقيقة 
رشيعة من أحكام الدين إالَّ والفتنة جوهرها، وابتعاث األنبياء من 
صلـب هذه الفتنـة. كذلك يف جمال األنبياء حيـث بعث اهللا األنبياء 
. ولـو أن اهللا تعـاىل بعـث ملـكاً إىل األرض رسـوالً  بـرشاً ورسـالً
وكانت معه جيوش من املالئكة وحراب وأسلحة فوق قدرة البرش 

(١) سورة اإلنسان، آية: ١-٢.
(٢) سورة البلد، آية: ١٠-١٧.
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وأمـوال هائلـة.. فإذن مل تكـن هناك فتنة للنـاس؛ ألن الناس كانوا 
يُصبحون مؤمنني. لكن هل كان إيامهنم حقا أم جمرد لقلقة لسان؟. 
نجد أن الذي يُظهر اإليامن حتت ضغط الرتهيب والرتغيب عادةً ال 
ينفذ نور اليقني إىل فؤاده، كيف ونحن نجد يف ظروف الفتنة أُناسـاً 

يُظهرون اإليامن ويُضمرون الكفر؟.
: ثم ربنا تعاىل يضيف قائالً

 ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á}  -٢
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فام معنى ذلك؟.
لعل املعنى أن الـذي ينجح يف الفتنة هو الصابر؛ 

ذلك ألن اهلدف من خلق اإلنسان الفتنة.
فام هو اهلدف من الفتنة؟.

أنه الصرب؛ ألنه الكامل الذي يبلغ اإلنسان ذروته عرب الفتنة. 
ولكن هنا نتساءل ما هي صلة الصرب باالبتالء؟.

اجلـواب عـىل ذلـك: إن الصـرب عـىل أقسـام؛ فالصـرب عن 
الشهوات، والصرب عىل املصائب، والصرب عىل الطاعات.. كل هذه 
فتَتَن  األنـواع مـن الصرب هي يف احلقيقة رهني فتنة اإلنسـان، فقـد يُ

بشهوة عابرة وعاجلة جاحمة وعليه أن يصرب.
والصـرب هنا يف احلقيقة عـالج فتنة الشـهوة، فهو يصرب عن 
الشـهوة. كذلـك حينـام يُؤمر اإلنسـان بالطاعة البـد أن يصرب عىل 
صعوباهتا، وحني يُؤمر اإلنسان أالَّ يتجاوز احلق، يكون يف عنفوان 

ــالء  » االبت إن   
ــان  لإلنس ــا  مالزًم
ألن  ــه؛  خلقت منذ 
ــان  اإلنس خلق  اهللا 
ــاج،  من نطفة أمش
جانب  ــه  في ــين  يع

خري وجانب شر. 
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الصرب. ملاذا؟.
بتىل بعدوٍّ قاهر  ألن اإلنسان إذا أراد أن يعيش عىل احلق قد يُ
ِيْـدَ به عن طريـق احلق، فهنا حيتاج اإلنسـان أن يصرب،  ـاول أن حيَ حيُ
يصـرب ويف العني قذ ويف احللق شـجى، يصرب كـام صرب ألو العزم 
من الرسـل، كام صـرب املؤمنون الذيـن دخلـوا يف امتحانات صعبة 
مـن قِبَـل الكفار مثل أصحـاب األخدود، ومثل أصحاب الرسـل 

واألئمة وهكذا.
إذا ابتُيل اإلنسـان بامتحان عليه أن يتَّبع رسـوالً، وهنا أيضاً 
ه ويقول له: هذا الرسـول هو  حيتـاج إىل الصرب، ألن الشـيطان يُغريِّ

 t s r} :بـرش مثلـك؛ كيف أنـت تطيعـه. وربنـا يقـول
.(١){y x w vu

الطاعة صعبة، فقسـم من الناس يتولون عن الرسول بسبب 
أنـه يأمرهـم بالطاعة، ولكـن كِرب اإلنسـان وغـروره، يمنعانه عن 
قبول رسالة النبي. ولكي يتجاوز اإلنسان الكرب والغرور ثم خيضع 

للنبي ويسـلم ألوامره، فهو بحاجة إىل الصرب. هذا قمة 
درجات الصرب.

لذلـك ربنا هنـا عقَّب عىل بيان بصـرية أن الدنيا 
ـب عليها بقوله:  دار امتحـان بعض النـاس ببعض، عقَّ

.{Å}
يعنـي إنـام نمتحنكـم لنعـرف مـد صربكـم. 
اهللا  رسـول  عـن  الرشيـف  احلديـث  يف  جـاء  ولذلـك 

(١) سورة النساء، آية: ٦٤.

ــرب يف احلقيقة  »  الص
ــهوة،  عالج فتنة الش
ــن  ع ــرب  يص ــو  فه
ــك  كــذل ــهوة.  الش
اإلنسان  ُيؤمر  حينما 
بالطاعة البد أن يصرب 

على صعوباا.
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 .(١)« ـدِ سَ نَ اجلَ أْسِ مِ لَةِ الرَّ نْزِ نِ بِمَ يـامَ ِ نَ اإلْ ُ مِ ربْ K أنـه قـال: «الصَّ
ل  وأنـه أبرز دعائم اإليـامن؛ ألن خالصة الصرب أن اإلنسـان يتحمَّ
ل  ل الدنيا ومصائبها لآلخرة، يتحمَّ أذً عاجـالً هلدف آجل، يتحمَّ
ـل أذ الناس لكي  مشـاكل احلرب لكي يصـل إىل النرص، ويتحمَّ
حيصـل عـىل رضاهـم أو ال أقل لكـي يتجنب عداءهـم، وهكذا.. 

.{Å}
لكـن مشـكلة اإلنسـان هنا أيضاً مشـكلة أخـر، وهي أنه 
ر مد صربه، مد األذ الذي  قدِّ حينام يصرب ال يعرف هل أحد يُ

له، مد الصعوبة التي جتاوزها. حتمَّ
ر  قدِّ رنا هنا بأنه إن مل يكن هناك أحد حيرتم صربك ويُ ربنا يُذكِّ
اسـتقامتك، فـإن اهللا هو الذي يفعل ذلك، وهـو بصري بك؛ فليكن 

 å} :صربك هللا، وليكن جزاؤك عىل هذا الصرب عند اهللا الذي يقول
 Ä Ã Â Á} :(٢). ويقول{ê é è ç æ

.(٣){Å
هيمن عليـك، وتعرف أنه  حينـام تعـرف اهللا، وتعـرف أنـه مُ

ازيك خري اجلزاء بالصرب، فاصرب.  جيُ
ومـن هنا كان مـن أهم صفـات املؤمنني التـوايص بالصرب، 
فأحدهـم يصربِّ اآلخر؛ ألن هـذا الصرب هو جوهـر اإليامن ورأس 
 اإليـامن، وهو هـدف الفتنـة، يعني أن يصل اإلنسـان إىل مسـتو
الصـرب. ربام أنـا وأنت نفشـل يف مرحلة من مراحـل الفتن، ولكن 

(١) األصول من الكايف: ج٢، ص٨٩.
(٢) سورة الزمر، آية: ١٠

(٣) سورة النحل، آية: ١٢٧.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

٩٩

 .ب لكيال نفشل مرة أخر ن ونتدرَّ نعود ونتوب إىل اهللا تعاىل ونتمرَّ
ال بـأس فـإن احلياة هي سلسـلة من التجارب الفاشـلة والناجحة، 
والتجربة الفاشـلة قد تكون مقدمة للوصول إىل التجربة الناجحة. 

نسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا الصرب والبصرية.
بصائر وأحكام »

١- ملاذا ابتعث اهللا برشاً رسوالً؟.
أوالً: ألن األنبياء كلهم كانوا من البرش.

: أن حكمـة احلياة تتمثـل يف االبتالء، ومـن أبعاده فتنة  ثانيـاً
الناس بعضهم ببعض، ومن أجالها فتنة الرسل.

٢- لكي يسـمو البرش إىل مسـتو حتقيق هدف احلياة، عليه 
عينه عىل  أن يتحـىلَّ بالصـرب، ومعرفـة اهللا أنه حميـط علامً باإلنسـان يُ

الصرب.



١٠٠

استكبروا في أنفسهم

استكربوا يف أنفسهم »

 )  (  '  &  %  $  #  "  !}
 2  1  0  /  .-  ,  +  *

.{ 6 5 4 3

من الحديث »

نِ  مَ * قـال أمـري املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـب C: «.. فَ
.(١)« قِّ نِ احلَ رَ عَ بَ َ أَدْ ربَ تَكْ اسْ

وَ  بَارُ هُ ـتِكْ االسْ * وقـال اإلمام جعفر الصادق C: «.. وَ
ا»(٢). َ َ اهللاُ هبِ يصِ يَةٍ عُ عْصِ لُ مَ أَوَّ

***

تفصيل القول
يف سـورة الفرقـان املباركة نقرأ عن ردّ الشـبهات التي طرحها 
الكفار الذين ال يريدون اإليامن بالقرآن املجيد. ويف احلقيقة، إنّ كتاب 

(١) األصول من الكايف: ج٢، ص٣٩٣.
(٢) بحار األنوار: ج١١، ص١٤١.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٠١

اهللا يقتلع جذور الشبهات من قلب اإلنسان التي قد تطرح فيه من قِبَل 
ن قارئه  شـياطني اإلنس واجلن، بل إن كتاب اهللا ليستبق األمر، فيُحصِّ

من الشبهات قبل أن هتجم عليه.
ومن شبهات الكافرين املكذبني؛ أهنم قالوا:

.{* ) ( ' & % $ # " !} -١
قالـوا ذلك ألهنم ال يرجون لقـاء اهللا، وأنكروا حدوث يوم 
صَّ هبا  لِم قـد خُ السـاعة.. فقالـوا: إذا كانـت الرسـالة صحيحة، فَ

رجال، ومل تعمَّ الناس مجيعاً؟.
ولكنهم جهلوا أو جتاهلوا أن احلقيقة هي احلقيقة، سواء سمعتها 
أو قرأهتـا أو رأيتهـا.. أمـا الذي يُغلـق قلبه أو يضعـه يف األكنة؛ فهو ال 

يرجـو العثور عىل احلق رغم وضوحه؛ ألنه -ببسـاطة- ال 
يبحث عنه.

ولكن ملـاذا علَّق الكافرون هـؤالء رشط إيامهنم 
عـىل أن تنزل عليهم املالئكة؟. فهـل أهنم يؤمنون بربّ 

املالئكة أصالً، حتى جيعلوا من املالئكة دليالً عليه؟.
؛ ألهنم ما لبثوا أن قالوا: كالَّ

.{- ,  +} -٢
بّ واملربوب، واخلالق واملخلوق،  وهل عرفوا الفرق بني الرَّ

بّ رشطاً إليامهنم به؟. حتى يقرتحوا رؤيتهم هلذا الرَّ
إن اجلهل والغرور قد أعميا بصائرهم.

.{5 4 3 2 1 0 /} -٣

ــي  » ه ــة  احلقيق إن   
احلقيقة، سواء مسعتها 
ــا أو رأيتها..  أو قرأ
ــذي ُيغلق قلبه  أما ال
ــه يف األكنة؛  أو يضع
ــو ال يرجو العثور  فه
ــم  رغ ــق  احل ــى  عل

وضوحه.



١٠٢

استكبروا في أنفسهم

لقـد توغلـوا يف الغي ومتـادوا يف الشـبهة حينام قالـوا ذلك. 
إذ الرسـول نفسـه مل ولـن يطلـب من ربِّـه أن يـراه. وأي إيامن باهللا 
لَيس كافيـاً لالعرتاف به أن  هذا الذي سـيتمخض عـن رؤيته؟. أَوَ
لَيس كافيـاً للمخلوق أن  ه ذاته؟. أَوَ نـْ املخلـوق يعجز عن معرفه كُ
لَيـس كافياً لالعـرتاف بمخلوقية  يـر آثـار خالقه فيؤمن بـه؟. أَوَ

رَّ له بالربوبية والعبودية؟. قَ األشياء عىل أن هلا خالقاً ينبغي أن يُ
وها هم قد اسـتكربوا يف أنفسهم وجتاوزوا حتى املقام النبوي، 
فـأرادوا أن تتنـزل عليهم املالئكة بالوحي مبـارشة. أي أهنم بتكربهم 
رفضـوا إرادة اهللا عـزَّ وجلَّ يف أن جيعل بينه وبينهم واسـطة؛ هو النبي 

. والرسول. بل وراحوا أبعد من ذلك، حني طلبوا أن يروا اهللا جهرةً
 ، إن هذا هلو االنحراف الكبري الناتج عن أقبح أشكال التكربّ

وهو العتو.
ولكن اهللا تعاىل يرتك عبده يف حقبة االمتحان، ليثبت لنفسـه 
جدارتـه يف دخـول اجلنـة أو النـار، لئال تكـون احلجة لـه عىل ربه. 
وحـني تنتهي تلك احلقبة، سـري املالئكـة حقا، وسـري أمر ربِّه 
ماثالً أمامه. فإما أن تواجهه املالئكة الغالظ الشـداد، فيسوقونه إىل 

اجلحيم. أو تبرشه مالئكة الرمحة والرضوان، فيزفونه إىل اجلنان.
بصائر وأحكام »

مـن املالحـظ أن كتاب اهللا املجيد ينتزع جذور الشـبهات من قلب 
اإلنسـان التي قد تطرح فيه من قِبَل شـياطني اإلنس واجلن، بل وإن كتاب 

اهللا ليستبق األمر فيحصن قارئه من الشبهات قبل أن هتجم هبا عليه.
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١٠٣

ال بشرى يومئذ للمجرمني »

 =  <  ;  :  9  8  7}
.{A @ ? >

من الحديث »

بْضَ  ادَ اهللاُ قَ ا أَرَ : «إِذَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ يِّ عَ فِ ُعْ ابِرٍ اجلْ نْ جَ * عَ
دْ  إِينِّ قَ ي، فَ وِّ ـدُ انُكَ إِىلَ عَ وَ أَعْ قْ أَنْتَ وَ تِ انْطَلـِ لَكَ املَوْ ا مَ : يَ ـالَ ؛ قَ رِ افـِ الْكَ
رَ  فَ كَ نِي وَ تِمَ شْ أَبَى إِالَّ أَنْ يَ مِ فَ الَ ارِ السَّ هُ إِىلَ دَ تُ وْ عَ دَ ءَ وَ ـنْتُ الْبَالَ سَ أَحْ يْتُهُ فَ لَ أَبْ

. بَّهُ يفِ النَّارِ تَّى تَكُ هُ حَ وحَ بِضْ رُ اقْ ، فَ يشِ رْ ىلَ عَ نِي عَ تَمَ شَ تِي، وَ مَ بِنِعْ يبِ وَ
قِ  ْ الْربَ يْنَـاهُ كَ ، عَ الِحٍ يـهٍ كَ رِ ـهٍ كَ جْ تِ بِوَ لَـكُ املَوْ يئُـهُ مَ يَجِ : فَ ـالَ قَ
ـهُ  سُ فْ ، نَ يْلِ املُظْلِمِ طَعِ اللَّ قِ هُ كَ نُ ، لَوْ فِ دِ الْقَاصِ عْ الرَّ ـهُ كَ تُ وْ صَ فِ وَ اطـِ اخلَ
لٌ يفِ  جْ رِ قِ وَ ِ ـلٌ يفِ املَـرشْ جْ رِ يَا، وَ نْ ءِ الدُّ ـامَ ـهُ يفِ السَّ أْسُ ، رَ ـبِ النَّـارِ لَهَ كَ
ةِ  ـامِئَ سُ هُ مخَْ عَ ، مَ ـعَبِ ثِريُ الشُّ (١) كَ ودٌ ـفُّ هُ سَ عَ اءِ مَ وَ اهُ يفِ اهلَ مَ دَ قَ ، وَ بِ ـرِ املَغْ
يَ  هِ ـيَاطُ وَ بُ تِلْكَ السِّ تَهِ لْ ، تَ نَّمَ هَ لْبِ جَ نْ قَ ـيَاطٌ مِ مْ سِ هُ عَ اناً مَ وَ لَكٍ أَعْ مَ
لُ  خُ دْ مَّ يَ . ثُ نَّمَ هَ رِ جَ ْ نْ مجَ ةٌ مِ رَ ْ مجَ ، وَ دُ وَ ـحٌ أَسْ سْ مْ مِ هُ عَ مَ ، وَ نَّمَ هَ بِ جَ نْ هلََ مِ
نَ  ةً مِ بَ ْ يهِ رشَ ـقِ يَسْ ، فَ طَائِيلُ قَ ـحْ : سَ الُ لَهُ قَ نَّمَ يُ هَ انِ جَ زَّ نْ خُ لَـكٌ مِ يْـهِ مَ لَ عَ

(١) السفود، بفتح وتشديد الفاء: حديدة يُشو هبا اللحم.



١٠٤

ال بشرى يومئذ للمجرمين

 ، تِ لَكِ املَوْ ا نَظَرَ إِىلَ مَ إِذَ . فَ لَ النَّارَ خُ دْ تَّى يَ اناً حَ طْشَ ا عَ نْهَ الُ مِ زَ النَّارِ الَ يَ
. عُوينِ جِ ؛ أرْ تِ لَكَ املَوْ ا مَ : يَ الَ ، قَ هُ لُ قْ ارَ عَ طَ هُ وَ ُ صَ بَرصَ خَ شَ
وَ قائِلُها. ةٌ هُ لِمَ ا كَ الَّ إِهنَّ تِ كَ لَكُ املَوْ يَقُولُ مَ : فَ الَ قَ

ي  لْدِ وُ يلِ وَ أَهْ ايلِ وَ عُ مَ نْ أَدَ إِىلَ مَ ؛ فَ تِ لَكَ املَوْ ـا مَ يَقُولُ يَ : فَ الَ قَ
يَا؟. نْ نَ الدُّ نْتُ فِيهِ مِ ا كُ مَ يتِ وَ ريَ شِ عَ وَ

.(١)« جْ إِىلَ النَّارِ رُ اخْ كَ وَ ِ مْ لِغَريْ هُ عْ : دَ يَقُولُ فَ
***

تفصيل القول
.{9 8 7} -١

حينـام تنتهـي فرصة اإلنسـان يف احلياة الدنيـا، وتبدأ مرحلة 
االنتقـال إىل دار اآلخـرة، حيث حلظات االحتضـار، ثم املوت، ثم 
ب باحلقائق واآليـات مالئكة اهللا  عـامل الربزخ؛ يـر الكافر املُكـذِّ
التي كان يطلبها جمادالً معانداً لسفراء ربِّه إليه. وكذلك هو سرياها 

رأي العني عند البعث واحلرش واحلساب يف يوم القيامة.
إالَّ أن هذه املالئكة ستواجههم بشعار رهيب يطمس به عىل 

: ولُّوهنا سيجدون املالئكة تزعق هبم قائلةً وجوههم، إذ أين ما يُ
.{= < ;  :} -٢

إذ البرش نور، واإلجرام ظالم، وهل جيتمع النور إىل الظالم؟. 
والبرش راحة، بينام اإلجرام عذاب، وأين الراحة وأين العذاب؟.

(١) بحار األنوار: ج٨، ص٣١٧.
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فالكفر والتكذيب بآيات اهللا تعاىل وحقائقه؛ جريمة يرتكبها 
ب بحق نفسـه. وجـزاء هذه اجلريمة عذاب أليم أبدي  الكافر املُكذِّ

يف نار جهنم.
.{@ ?  >} -٣

رهـا املجرمـون عنـد رؤيـة مالئكـة  إنـام الكلمـة التـي يُكرِّ
العذاب، هي أهنم يطلبون االبتعاد عن هؤالء املالئكة، وأن يمنعوا 
عنهم منعاً باتاً، رغم أهنم هم الذين طاملا أرادوا أن يروا املالئكة يف 

الدنيا أو تتنزل عليهم.
واحلـق يقـال؛ لـو أن ابـن آدم فتـح قلبـه عـىل هـذه اآليات 
الكريمـة وتبـرصَّ يف حقائقهـا، الهتـزت هلـا نفسـه والرتـدع هبـا 
هلا له  ـل إىل قناعـة أكيدة بأن الشـبهات التي تُسـوِّ ضمـريه، ولتوصَّ
رها- يوم  نفسه ويوسوس الشيطان له بطرحها، لن تنفعه -مهام كرَّ
القيامة، بل إهنا ستكون وباالً عليه؛ ألنه إذ ذاك سيتهالك بحثاً عن 

طريقة خالص من املالئكة املأمورين بإنزال العذاب به.
بصائر وأحكام »

١- الكفـر والتكذيـب بآيـات اهللا تعـاىل وحقائقـه، جريمة 
ب بحق نفسـه، وجزاء هـذه اجلريمة عذاب  يرتكبهـا الكافـر املُكذِّ

أليم أبدي يف نار جهنم.
٢- حينام تنتهي فرصة االمتحان ير املجرم املالئكة ولكن 

بعد فوات األوان حيث يطلب اخلالص منهم، وهيهات.



١٠٦

عمل الكفار هباء منثور

عمل الكفار هباء منثور »

 I  H  G  F  E  D  C  B}
.{K J

من الحديث »

نْ  ، عَ لُوبِ قُ ادِ الْ شَ يُّ يفِ إِرْ لَمِ يْ ـنِ الدَّ َسَ ـنُ بْنُ أَيبِ احلْ َسَ عن احلْ
مَ  وْ ِيئُونَ يَ ماً جيَ وْ ـولِ اهللا K: «أَنَّ قَ سُ نْ رَ هُ عَ عَ فَ نِ رَ يَامَ ةَ بْنِ الْ فَ يْ ذَ حُ
نْثُوراً،  بَاءً مَ ا اهللاُ هَ هَ لُ عَ يَجْ بَـالِ فَ ِ ثَالُ اجلْ ـنَاتِ أَمْ سَ نَ احلَ مْ مِ لَهُ ةِ وَ يَامَ الْقِ

.« ِمْ إِىلَ النَّارِ رُ هبِ مَ ؤْ مَّ يُ ثُ
ولَ اهللا. سُ ا رَ نَا يَ مْ لَ هُ فْ : صِ نُ لْامَ الَ سَ قَ فَ

ونَ  ذُ أْخُ يَ ، وَ لُّـونَ يُصَ ـونَ وَ ومُ انُوا يَصُ ـدْ كَ ُمْ قَ ـا إِهنَّ : «أَمَ ـالَ قَ فَ
بُوا  ثَ امِ وَ رَ نَ احلَ ءٍ مِ ْ مْ بِيشَ ضَ لَهُ رِ ا عُ انُوا إِذَ مْ كَ لَكِنَّهُ ، وَ يْلِ نَ اللَّ بَةً مِ أُهْ

.(١)« يْهِ لَ عَ
***

(١) مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٦٤.
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تفصيل القول
لنا أن نتساءل عن األسباب التي يقدم اهللا تعاىل بسببها إىل ما 
لَيس ربنا  عمل بعض النـاس من األعامل فيجعلها هباءً منثـوراً، أَوَ
هـو العدل الذي ال جيـور، علامً بأن هذه األعـامل الصائرة إىل حالة 
اهلبـاء املنثور قد تكون صاحلـة يف الظاهر. نظراً إىل أن مصري العمل 
الباطـل معلوم، ولكونه عمـالً زهوقاً منذ الـرشوع يف ارتكابه، بل 

ومنذ انعقاد النية عليه.
ه إىل العمـل الصالح، رغم أن اهللا  فهذا املصـري البائس موجَّ

 Y X W} :سـبحانه وتعـاىل قـال يف كتابـه الكريـم
 >  =} :(١). وقـال يف آية كريمـة أخر{\ [ Z

.(٢){?

ل العمل اخلريِّ بذراته مجيعاً، وكيف ما كان  إذن؛ كيـف يتحوَّ
ل إىل هباءٍ منثور؟. ينبغي أن يكون سعياً مشكوراً، يتحوَّ
اجلـواب عىل ذلك حيتاج إىل معرفة حقيقة مهمة، 
وهي أن اهللا عزَّ وجلَّ هو حمور احلقائق؛ إذ ال يشء قائم 
بذاتـه، وإنـام كل يشء قائـم يف مجيع مراحله بـإذن اهللا، 
ر  وهو اخلالق للسـاموات واألرض، وهـو املهيمن املُقدِّ
املُدبِّـر لكل يشء، ولـوال اهللا وإرادته مـا كان فاعلٌ وما 

لٌ وما كان مفعول. كان فِعْ
والعمـل الصالح املقصود يف اآلية الكريمة ليس 

(١) سورة الزلزلة، آية ٧.
(٢) سورة اإلرساء، آية ١٩.

ــان قد خيتار عمًال  »  اإلنس
اخلاص  ــل  كالعم ــا،  صاًحل
مبعرفة اهللا أو عبادته، ولكنه 
ــذي  ال ــق  الطري ــل  يتجاه
ه ربُّه له للسري ضمنه،  اختطَّ
وبلوغ الغاية املنشودة، فلن 
ــة ألنه أتى  يبلغ تلك الغاي

بعمل ظاهره الصالح.



١٠٨

عمل الكفار هباء منثور

اسـتثناءً عن هذه القاعدة الربانية املتعالية، فهو إنام يكون صاحلاً إذا 
بّ العزيز. ومن هـذه اإلرادة الربانية العزيزة  وقعـت عليه إرادة الرَّ

 p o n m l k j i h} :مـا أوضحه قوله تعـاىل
كتـاب  إن  أي:   .(١){y  x  w  v  u  t  s  r  q
تبع  - ما مل يُ دُّ شـيئاً عَ األعامل الصاحلة يبقى كتاباً ناقصاً -بل هو ال يُ
بإمضـاء املقربني ويكون حمط رضاهـم. فالقيمة احلقيقية ألي عملٍ 
ـراد منه أن يكـون عمالً صاحلاً، هـي قيمة التوقيع والشـهادة من  يُ

املقربني لصاحله؛ وذلك ألن اهللا تعاىل ال يُعبد من حيث يُعىص.
وكـام أن اهللا تعاىل واحـد أحد يف وجـوده، كذلك هو واحد 
يف ترشيعـه، وال يـرىض أن يشـاركه أحـد يف ترشيعه. ومـن جتاوز 
عـىل وحدانيـة اهللا تعاىل يف ترشيعه وكونه املصـدر الوحيد إلصدار 
عاند إلرادة اهللا ووحدانيته  األحكام والعقائد احلقة، فإنه يف الواقع مُ
مهـام ألبس أعامله لبوس الصـالح؛ ألن عمله هذا باطل من أصله، 

. وهو حمكوم سلفاً بأن يكون هباءً منثوراً
وواضح من صيغـة الفعل املاضية يف مفردة: {B} أن 
ل العمل الصالح إىل هباءٍ منثور؛ قاعدة أصيلة  القاعـدة، قاعدة حتوُّ
ر اهللا تعاىل اإلنسـان منها يف الوقت نفسـه الـذي أنزل إليه  قـد حـذّ
احلكـم والترشيع، فهـو تعاىل قد رمحـه وتفضل عليـه إذ أوضح له 

هذه القاعدة األصيلة.
فاإلنسان قد خيتار عمالً صاحلاً، كالعمل اخلاص بمعرفة اهللا 
أو عبادتـه من صالة وصيام وجهـاد، ولكنه يتجاهل الطريق الذي 
اختطَّه ربُّه له للسـري ضمنه، وبلوغ الغاية املنشـودة، فلن يبلغ تلك 

(١) سورة املطففني، آية: ١٨-٢١.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٠٩

الغاية املنشودة، وهي رضوان اهللا عليه ونيل منزلة القرب منه؛ ألنه 
أتى بعمل ظاهره الصالح، من غري الطريق الذي أمر اهللا به. فباطن 

د عىل ربِّه والعياذ باهللا. عمله حتدي إرادة اهللا والتمرُّ
إن اهللا تعـاىل كام أمر بتقـواه، أمر أيضاً بابتغاء الوسـيلة إليه. 
د وبـنيَّ نامذج ومصاديق هذه الوسـيلة،  وكذلـك هـو عزَّ وجلَّ حدَّ
وجعـل أرقاها وأسـامها ومنتهاها معرفة النبي والتسـليم له. وهذا 

 E D C  B A @ ?} :هو اإلسـالم احلـق األصيـل
.(١){F

نـا اإليـامن عنـد العمـل الصالـح، وقـال  وهلـذا اشـرتط ربُّ
سـبحانه: {4 5  6 7 8 9 : ; > 

.(٢){? > =

دة من قبل اهللا  فالسـعي املبني أساسـاً عىل قواعد إيامنية حمـدّ
، باإلضافة إىل  تعـاىل، بحيـث يصـدق عليه سـعيٌ حقيقـيٌّ هـادفٌ
إحراز رشط اإليامن، هو سعي مشكور يُثاب عليه. وغري ذلك، لن 

 . يكون سعياً مشكوراً، ولن يُثاب عليه أبداً
وهـذا اإليامن قد عربَّ عنه يف آية أخـر بالتقو، حيث قال 
نـا سـبحانه: { m l k j  i}(٣)، ومفهوم هذا هو أن  ربُّ

اهللا ال يتقبَّل اهللا من غري املتقني.
وهكذا يكـون املتقون هم الذين يتَّبعون هنج النبي ووصاياه 

يف أهل بيته، ويأخذون منهم معامل دينهم. 
(١) سورة آل عمران، آية: ٨٥.

(٢) سورة اإلرساء، آية: ١٩.
(٣) سورة املائدة، آية: ٢٧.
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ويف هـذا اإلطار نسـتطيع أن نُفـرسِّ أحاديث النبي K يف 
 :K حيث قال .A اشـرتاط الوالية له ولألئمة من أهل بيته

ا»(١). َ اهبِ نْ بَ ينَةُ إِالَّ مِ لُ املَدِ خَ لْ تُدْ هَ ا وَ َ اهبُ ٌّ بَ يلِ عَ ؛ وَ ينَةُ الْعِلْمِ دِ ا مَ «أَنَ
يتِ  َ رتْ عِ : كِتَـابَ اهللا وَ ِ لَنيْ ـمُ الثَّقَ كٌ فِيكُ ارِ وقولـه K: «إِينِّ تَ

يْتِي»(٢). لَ بَ أَهْ
ألن نواياهـم ألعامهلم الصاحلة ال تلحقها مفاسـد؛ ولذلك 

هم خارجون عن نطاق دائرة حبط األعامل إن شاء اهللا تعاىل.
بصائر وأحكام »

كـام أن اهللا تعـاىل واحـد يف وجـوده، كذلـك هـو واحـد يف 
ترشيعـه، وال يـرىض أن يُشـاركه أحد يف ترشيعه، ومـن جتاوز عىل 
عانـد إلرادة اهللا  وحدانيـة اهللا تعـاىل يف ترشيعـه، فإنـه يف الواقـع مُ
ووحدانيته مهام ألبـس أعامله لبوس الصالح؛ ألن عمله هذا باطل 

. من أصله، وهو حمكوم سلفاً بأن يكون هباءً منثوراً

(١) بحار األنوار: ج١٠، ص١١٩.
(٢) بحار األنوار: ج٢، ص٢٢٥.
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اجلنة خري مستقر »

 Q  P  O  N  M  L}
.{S R

من الحديث »

: «إِنَّ ابْنَ  ـالَ نِنيَ C قَ مِ ريِ املُؤْ ـنْ أَمِ ةَ عَ لَ فَ دِ بْنِ غَ يْ ـوَ ـنْ سُ عَ
ثِّلَ لَهُ  ةِ مُ ـرَ خِ نَ اآلْ مٍ مِ ـوْ لِ يَ أَوَّ يَـا وَ نْ ـنَ الدُّ مٍ مِ ـوْ ـرِ يَ انَ يفِ آخِ ا كَ مَ إِذَ آدَ
يْكَ  لَ نْتُ عَ اهللا إِينِّ كُ : وَ ـولُ يَقُ الِهِ فَ تُ إِىلَ مَ تَفِ يَلْ ، فَ ـهُ لُ مَ عَ هُ وَ لَدُ وَ الُـهُ وَ مَ

؟. كَ نْدَ امَ يلِ عِ يحاً؛ فَ حِ يصاً شَ رِ حلََ
 . نَكَ فَ نِّي كَ ذْ مِ : خُ يَقُولُ فَ

إِينِّ  با، وَ حِ مْ لَمُ نْتُ لَكُ اهللا إِينِّ كُ : وَ ـولُ يَقُ هِ فَ لَدِ تُ إِىلَ وَ تَفِ لْ ـمَّ يَ ثُ
يكَ إِىلَ  دِّ : نُؤَ ولُـونَ يَقُ ؟. فَ ـمْ كُ نْدَ ا يلِ عِ ذَ ـامَ يـاً؛ فَ امِ حَ ـمْ لَمُ يْكُ لَ نْـتُ عَ كُ

ا.  يكَ فِيهَ ارِ نُوَ تِكَ وَ رَ فْ حُ
إِنَّكَ  داً، وَ اهِ نْتُ فِيكَ لَزَ اهللا إِينِّ كُ : وَ يَقُولُ لِهِ فَ مَ تُ إِىلَ عَ تَفِ لْ مَّ يَ ثُ

؟. كَ نْدَ ا عِ ذَ امَ يالً؛ فَ َّ لَثَقِ يلَ نْتَ عَ كُ
ا  ضَ أَنَ رَ تَّـى أُعْ كَ حَ ِ رشْ مِ حَ ـوْ يَ كَ وَ ِ ربْ ينُكَ يفِ قَ رِ ـا قَ : أَنَ ـولُ يَقُ فَ



١١٢

الجنة خير مستقر

مْ  ـنَهُ سَ أَحْ حياً وَ يَبَ النَّاسِ رِ اهُ أَطْ لِيا أَتَ انَ هللا وَ إِنْ كَ ، فَ بِّكَ ىلَ رَ أَنْتَ عَ وَ
نَّةِ  جَ َانٍ وَ حيْ رَ ـنَ اهللا وَ حٍ مِ وْ ْ بِرَ : أَبْـرشِ يَقُولُ . فَ اشـاً يَ مْ رِ نَهُ يَ أَزْ نْظَـراً وَ مَ

؟. نْ أَنْتَ : مَ يَقُولُ . فَ مٍ دَ قْ َ مَ ريْ تَ خَ مْ دِ دْ قَ ، قَ نَعِيمٍ
هُ  إِنَّ ، وَ نَّةِ يَا إِىلَ اجلَ نْ ـنَ الدُّ ِلْ مِ حتَ ، ارْ الِحُ لُكَ الصَّ مَ ا عَ : أَنَ ـولُ يَقُ فَ

. هُ لَ عَجِّ هُ أَنْ يُ لَ امِ دُ حَ نَاشِ يُ ، وَ هُ لَ اسِ فُ غَ رِ لَيَعْ
ا،  َ مهُ ارَ ـعَ انِ أَشْ ُرَّ ِ جيَ ربْ ا الْقَ تَّانَ ا فَ َ مهُ انِ وَ لَكَ اهُ مَ هُ أَتَ َ ربْ لَ قَ ا أُدْخِ إِذَ فَ
ا  َ مهُ ارُ أَبْصَ فِ وَ دِ الْقَاصِ عْ الرَّ امَ كَ ُ اهتُ وَ أَصْ ، وَ ِامَ يَاهبِ ضَ بِأَنْ َرْ ثَـانِ األْ بْحَ يَ وَ

؟. ا دِينُكَ مَ ، وَ بِيُّكَ نْ نَ مَ ، وَ بُّكَ نْ رَ : مَ نِ لَهُ يَقُوالَ . فَ اطِفِ قِ اخلَ ْ الْربَ كَ
 : نِ يَقُوالَ ي. فَ مُ دِينـِ ـالَ سْ ِ اإلْ بِيِّـي، وَ ـدٌ نَ َمَّ حمُ ، وَ يبِّ : اهللاُ رَ ـولُ يَقُ فَ

لُ اهللا: {= < ?  ـوْ ـوَ قَ هُ . وَ ىضَ تَرْ ِـبُّ وَ بَّتَـكَ اهللاُ فِيـامَ حتُ ثَ
انِ لَهُ  حَ سَ يَفْ @ G F E  D C B A}. فَ
يرَ  رِ مْ قَ : نَ نِ لَهُ قُـوالَ يَ ، وَ نَّةِ اباً إِىلَ اجلَ ـانِ لَهُ بَ تَحَ فْ يَ هِ، وَ ِ ـدَّ بَرصَ هِ مَ ِ ـربْ يفِ قَ

 O N M L} : لُهُ وْ وَ قَ هُ ، وَ مِ ـابِّ النَّاعِ مَ الشَّ وْ ، نَ ِ الْعَنيْ
.(١)«{R Q  P

***

تفصيل القول
عقـل اإلنسـان ووجدانـه يدعوانـه إىل اخلـري، كـام يدعـوه 
لـون به من املالئكـة، فيام اهلو والشـيطان يدعوانه إىل الرش،  املوكّ

بعد أن خيلطا عليه احلقائق ويلبسا عليه احلق بالباطل.
وحينام حيدثنا ربنا املتعال عن اجلنة -كغاية للفوز يف الرصاع 

(١) بحار األنوار: ج٦، ص٢٢٤.
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ثنا بام ال يبلغه حتى  بني نِداءَي احلق والباطل يف ذات اإلنسان- حيدِّ
اخليال.. وكذلك حديثه سبحانه وتعاىل عن النار.

بتلَون بمسألة اخللط بني  وما ذاك إالَّ ألننا -نحن بني آدم- مُ
احلـق والباطـل. هذا اخللط، باعتبـاره جزءاً أساسـيا من االمتحان 
ة،  غربّ عنا يف ساحة مُ ضِ تب علينا يف حياتنا الدنيا. فنحن إنام وُ الذي كُ
ة..  لِّفنا بتبرصُّ العالمات الفارقة يف تشعبات تلكم الساحة املغربّ وكُ
و(الفرقان) الكريم خري مُعني لنا يف إنجازنا هذه املهمة املُستعصية.
وقـد ورد احلديث عـن اجلنة يف هذه اآليـات تالياً للحديث 
عـن النـار؛ ألن احلديث عـن النار أرسع وأشـد حتريـكاً للوجدان 

اإلنساين وعصفاً بضمريه.
ولكـن يبقـى وصـف االسـتقرار وحسـن املقيـل بالنسـبة 

ألصحاب اجلنة يف يومهم الذي يدخلون إليها، ذا معنيني:
األول: إن ابـن آدم يبحث عن االسـتقرار واألمن واخللود، 
وهذا ما ال جيده يف غري اجلنة؛ إذ املوت مارد فاغر فاه فوق رأسه يف 

. احلياة الدنيا، وال يمكن النجاة منه أبداً
الثاين: إنّ االسـتقرار ال يكون اسـتقراراً مشوباً باضطراب. 

واألحسن مقيالً هو الفائق عىل كل حسن.
فأصحاب اجلنة يتلبسون هبذا العنوان -مصاحبة اجلنة- منذ 
مفارقتهـم احلياة الدنيا، حني تطبـق جفوفهم بعد خروج أرواحهم 
مـن أبداهنـم ومحلهـم إىل قبورهـم وجلوسـهم إىل حيـاة القبور يف 
الربزخ، وحتى يقفوا بني يدي الرمحن الرحيم ليحاسـبهم ويناوهلم 

كتبهم بأيامهنم ويُؤمر هبم إىل جنان خلده.
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بل إن االستقرار الذي ينعم به أصحاب اجلنة، إنام ينعمون به 
وملّا يموتوا؛ ذلك أن املؤمن يُبرشَّ باجلنة يف مواقع من حياته، وعادةً 
مـا تكون قريبة من مماته، كمنامٍ أو مكاشـفة. وهذه نفحة إهلية هتبّ 
 وقدرة عىل التمييز بني احلق والباطل،  عىل ذات املؤمن ليزداد هدً
واختيار احلق عىل الباطل، يف الذهن والعاطفة والسلوك واالنتامء.

بصائر وأحكام »

 ١- عقل اإلنسـان ووجدانـه يدعوانه إىل اخلـري، فيام اهلو
والشـيطان يدعوانـه إىل الرش، بعـد أن خيلطا عليه احلقائق ويلبسـا 

عليه احلق بالباطل.
٢- إن ابن آدم يبحث عن االستقرار واألمن واخللود، وهذا 

ما ال جيده يف غري اجلنة.
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صورة من عامل اآلخرة »

.{[ Z Y X W V U T}
***

تفصيل القول
يط به الوسـاوس  يعيـش اإلنسـان عـادةً يف حميط ضيِّـق، حتُ
الشيطانية واهلموم الصغرية واملشاكل اآلنية؛ ولذلك يُصاب بضيق 
األفـق يف اآلمال واملطامـح. وهكذا تراه حيرم نفسـه من االنطالق 
يف رحـاب احلقائق الكرب، وال يعود قـادراً عىل تقييم واقعه تقييامً 
اذ القرار الصائب  . والسبب يف ذلك؛ أن قدرة املرء عىل اختِّ صحيحاً
وعىل التقييم السليم تعود إىل طبيعة فهمه ومقدار معلوماته وطبيعة 

بيئته التي ينطلق منها.
ومن شأن القرآن الكريم -كام هو شأن الرتبية السليمة- أنه 

عتقل توافه اهلموم. رج اإلنسان من زنزانة األفق الضيِّق ومُ خيُ
ه  -؛ يوجِّ إن القرآن املجيد، وعرب هذه اآلية املباركة -نموذجاً
يَّلته، هذه املوهبة اإلهلية  الدعوة الرصحية لإلنسـان لكي يستخدم خمُ
ر يـوم القيامة  العظيمـة؛ لكـي يسـتحرض احلقائق يف نفسـه ويتصوَّ



١١٦

صورة من عالم اآلخرة

وأرشاطهـا. ذلك اليـوم الذي ينبغي أن تكون السـالمة من أهواله 
اهلـمّ األكرب لكل إنسـان. إذ جمـرد التفكري يف يـوم القيامة كفيل بأن 
يُساهم يف إخراج فكر اإلنسـان من سجن الدنيا ومهومها الصغرية 
إىل حقائـق الغيـب املنتظـرة. فإذا تمَّ له ذلك، أضحـى يف منأً عن 
االنغـامس يف مراتـع الدنيـا، وأخـذ طريقـه الصحيـح نحـو حتقيق 

لقته. اهلدف من خِ
لِقَ ليخلد يف الدنيا، فام الداعي ألن  فإذا مل يكن اإلنسان قد خُ
لِقَ  ه، والعياذ بـاهللا؟. وإذا كان قد خُ ينكـبَّ عليها وجيعلها أكـرب مهّ

ليبقى يف اآلخرة، فلامذا االنشغال عنها أو نسياهنا؟.
وهكذا نجـد القرآن الكريم يعـرض عرب كلامت 

.صاعقة أحد مشاهد القيامة الكرب
.{W V U T} -١

يف سـاعة حمددة من الزمـن -اهللا أعلم متى هي- 
اهللا  إلرادة  لتنقشـع  السـامء،  كل  السـامء،  فيهـا  تتشـقق 
بأحـداث يوم اجلـزاء. فإذا اختزل اإلنسـان هـذا املنظر 
الرهيـب يف خاطـره اسـتطاع -بدرجـة مـا- أن يتصور 
نفسـه يف خضـم ذلك احلدث العظيم؛ فأصلح من نفسـه ما فسـد، 

ضاً يف كل آن أن يعيش ذلك احلدث حقا؟. عرَّ لَيس مُ أَوَ
يوم تشقق السامء بالغامم؛ أي بالدخان دون الغيوم املاطرة.

.{Z Y  X } -٢
املفعـول هنا مفعـول مطلق، جـاء من جنـس الفعل املايض 
د الدال عىل التأكيد. فهو إذن تأكيد يف تأكيد، إشارة إىل حتمية  املشدّ

ــرء  » امل ــدرة  ق إن   
ــاذ القرار  ــى اتِّخ عل
ــى  وعل ــب  الصائ
تعود  السليم  التقييم 
ــه  فهم ــة  طبيع إىل 
ــه  ــدار معلومات ومق
ــه اليت  ــة بيئت وطبيع

ينطلق منها.
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وقوع ذلك احلدث، وتأكيداً لعظمة هذا احلدث.
فانتهـاء عامل الدنيـا، والبدء بانتقال اإلنسـان إىل عامل جديد، 
هـو عامل يوم القيامة، ال يعني بالـرضورة حصول نوع من االرتباك 
يف اخلليقة أو حصول العطب يف خلق اهللا سـبحانه وتعاىل؛ ألن ربنا 
هـو املهيمن عىل كل يشء. فال فسـاد يعـم، وال فوىض تنترش، وإنام 
هي اإلرادة اإلهلية القاهرة تسـتمر يف هيمنتها املطلقة. ودليل ذلك، 
تنزيـل املالئكة وكل منهم موكل بأداء مهمة ما. حتى أن البعث من 
القبور يكون ضمن حسابات دقيقة، بل يف أقىص درجات الدقة؛ إذ 
طريـق الصاحلني لبلوغ مواقعهم يف سـاحة احلرش األكرب يتاميز كليا 

ومنذ البداية عن طريق الفاسدين الظاملني.
بـىل؛ إن حدوث يوم القيامة خيتلف عن حدوث السـيل؛ إذ 
السـيل يأخذ الرب والفاجر، ولكن حسابات يوم القيامة تتفاوت يف 

الكل، كام تتفاوت يف التفاصيل.
وتنزيل املالئكة بأصنافهم وأنواع مهامهم ال يتم ملرة واحدة 
فحسـب، وإنـام التنزيل يبقـى ويدوم لفـرتة يعلمها اهللا تعـاىل، كلٌّ 
بأمـرٍ معـني، متهيداً إلماطة السـتار عن مرسح يـوم القيامة، وكنوع 
من فـرض اهليبة، وإعداداً لعقول البرش ونفوسـهم لتحمل مناظره 

الرهيبة، إذ امللك هللا وحده ال رشيك له.
بصائر وأحكام »

١- عىل اإلنسـان أن يستفيد من قوة خميلته ليستحرض بعض 
مشاهد اآلخرة؛ إذ إن جمرد التفكري بيوم القيامة كفيل بأن يُساهم يف 
إخراج فكر اإلنسان من سجن الدنيا ومهومها الصغرية، فإذا تم له 



١١٨
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ذلك أضحى يف منأً عن االنغامس يف مراتع الدنيا. 
٢- انتهاء عامل الدنيا والبدء بانتقال اإلنسـان إىل عامل جديد، 
ال يعنـي الفوىض. كال؛ وإنام اإلرادة اإلهليـة القاهرة هي املدبِّرة لنا 

. مجلةً وتفصيالً
٣- عـىل املؤمـن إذا ضاقت بـه األرض هبمومهـا أن يتذكر 

اآلخرة، فإذا به يتعاىل عىل مهوم الدنيا ويتعاىف من مشاكلها.
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امللك احلق للرمحن »

 c  b  a  `_  ^  ]  \}
.{ f e  d

من الحديث »

 A ْم نْهُ بَاطٍ عَ ِّ بْنِ أَسْ يلِ نْ عَ نْ أَبِيهِ عَ يمَ عَ اهِ رَ ُّ بْنُ إِبْ يلِ رو عَ
ى إِنَّ املُلْكَ يلِ  يسَ ا عِ ى C: «يَ يسَ لَّ بِهِ عِ جَ زَّ وَ ظَ اهللاُ عَ عَ : فِيامَ وَ الَ قَ
.(١)« نيَ احلِِ ارِ الصَّ وَ نَّتِي يفِ جِ تُكَ جَ لْ خَ نِي أَدْ إِنْ تُطِعْ ، فَ ا املَلِكُ أَنَ ي وَ بِيَدِ وَ

***

تفصيل القول
بعد أن تشـقق السـامء بالغامم، وبعد أن تنزل املالئكة تنزيالً، 
يظهر للعيـان أن امللك يف يوم القيامة، خالص للرمحن. وأما الناس 
لَت إليهم يف الدنيا تُسـتلب منهم، سـواءً منهم  وِّ فإن القدرة التي خُ
من أحسـن الترصف أو من أسـاء. ولعل كلمة: {^} هنا تدل 

عىل هذه احلقيقة.
(١) روضة الكايف: ج٨، ص١٣٨.



١٢٠

الملك الحق للرحمن

ولكـن الغرابـة يف تعبري القـرآن تظهر حيث يمـد اهللا تبارك 
وتعـاىل إىل عبـاده حبالً من الرجـاء، حيث نر التعبـري عن الرب 
باسـم الرمحـن دون أسـامئه التي تدل عـىل جربوتـه وانتقامه، لكي 
نعـرف أن ثمة نافذة واسـعة مـن األمل مل تزل مفتوحـة أمام البرش 

رغم فداحة اخلطب يف يوم القيامة، إذ امللجأ إىل اهللا الرمحن.
أمـا الكافر هبذا امللـك الرمحن؛ فال نصيب لـه، حيث يكون 
. ذلك ألن الرش املسـتطري الذي وعد  عليـه يوم القيامة يوماً عسـرياً
اهللا يف سـاحة احلسـاب ال يمكن االتِّقاء منه إالَّ بام عند اهللا. غري أن 
من أنكر الرمحن يف الدنيا، قد يفقد رمحته يف اآلخرة، بل إنه لو أعيد 
. فأنّـى له اليرس  ي عنه كفـراً وطغياناً إىل دار الدنيـا، لعـاد إىل مـا هنُ

والعفو يف دار هو ال يعرتف لرهبا بامللك واهليمنة والرمحة؟!.
بصائر وأحكام »

١- يف يـوم القيامـة تُسـلب الصالحيـات املمنوحـة للعباد 
ويكـون امللـك احلـق هللا الـذي يعامل عبـاده برمحتـه الواسـعة إالَّ 

. الكافرين الذين يالقون يوماً عسرياً
٢- وجيـب عىل املؤمـن أالَّ يفقد أبداً الرجاء يف رمحة ربه أنى 

كانت الظروف قاسية.
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يوم يعض الظامل على يديه »

 m  l  k  j  i  h  g}
.{r q p o n

تفصيل القول
من حقائق كتاب ربنا العزيز، أنه يشري إىل عوامل االنحراف أو 
اهلداية اإلنسانية يف منظومة متكاملة من اآليات الكريمة. فهو ال يرسد 
عوامـل االنحراف أو عوامل اهلداية رسداً، كام لو كانت تتمثل بياناً ملا 
يناسـب حادثةً ما، بل يبيّنها بوضوح لكي يفقهها السـائر يف طريق اهللا 
سـبحانه وتعاىل، فهامً يمتزج مع عقله وقلبه، فريتدع عن االسرتسـال 
مع عوامل الضاللة، ثم يُقبل بكل كيانه إقبال الواله إىل عوامل اهلداية.
وربنا سـبحانه وتعاىل يُعالج يف هـذه اآلية الكريمة والتي تليها 
حالـة ضحايـا البيئـة املحيطة هبـم، وذلـك من خـالل وصف بعض 
حاالهتم يوم القيامة من احلرسة، ألهنم مل يأهبوا يف دار الدنيا إىل حتصني 
ة أنفسهم  يط هبم، فأفلتوا أزمّ أنفسهم بدرع التقو لكيال يتأثروا بام حيُ
وعقوهلم، حتى أصبحوا أداةً طيّعة بأيدي اآلخرين، كام أصبحوا طرفاً 

راً فيه. يقول ربنا سبحانه: متأثراً باملجتمع الفاسد وليس مؤثّ
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.{i h g} -١
ق فيه بني ظامل ظلم نفسـه  فـرَّ هـذا وصف ليـوم القيامة، مل يُ
وظـامل ظلم غـريه، ومل يتخذ العـدل مسـلكاً يف دار حياته. ومعلوم 
 . أن الظامل أشمل معنىً من الكافر، حيث يعم بعض املسلمني أيضاً

.{k j} -٢
فهو يف أول األمر، خيتار أسـلوباً لفضح نفسـه، بالعض عىل 
ه، أو سـبّابته أو أحد أصابعـه، وإنام عىل يديه  يديـه، وليس عـىل كفّ
االثنتـني، تعبرياً عن شـدة ندمه، إنـه يفقد الشـعور باخلزي عىل ما 
ط يف نفسـه، يسـاعده يف ذلك انشـغال بني جنسـه يف ساحة يوم  فرَّ
القيامة بعضهم عن بعض، إذ لكل امرئ منهم يومئذ شـأن يغنيه.. 
فَ  صِ وشدة الندم هذه، تربز إذ ذاك عىل صورة فعل العض الذي وُ
يف بعـض الروايات بأنـه يقرض يديـه إىل أعىل الذراع فينثـره نثراً، 
حتـى بال شـعور منه إالَّ أنه يعـرتف قوالً صادعاً بتلـك احلالة التي 

يعيشها.. حالة الندم.
.{q p o n m l} -٣

وها هو يعرتف أن مشكلته تكمن يف سوء اختياره يف الدنيا؛ 
إذ ابتعد عن مصدر اهلد وترد يف مستنقع الظلم لنفسه بالضاللة 
والفسـق أو لغريه حيـث ضيَّع حقوقهم. وهكـذا أخد يتمنى -من 
ذ معه سـبيالً،  أعامق وجوده- لو أنه أطاع اهللا وأطاع الرسـول واختَّ
ليُعـرب عن رغبته التامـة، تبعاً لندمه التام، لو أنـه انصاع إىل كلمة 

احلق.
ونسـتفيد مـن هذه اآلية أن احلقائق تتكشـف للظـامل يف يوم 
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القيامة، حيث تنزاح عن بصريته احلجب التي كانت متنعه من معرفة 
القبائح مثل محية اجلاهلية واحلقد واحلسـد والغرور، وتتساقط عن 
رؤيته األعذار التافهة والتربيرات؛ فيجد نفسـه بال عذرٍ كافٍ يربر 
جهله بالسـبيل الذي كان ينبغي له أن يتَّخذه مع الرسـول يف احلياة 

الدنيا.
اذه مع  ولكن؛ ما هي حقيقة هذا السبيل الذي يُؤدي عدم اختِّ
ل اإلنسان إىل ظامل يف دار  الرسـول، وعدم التمسـك به إىل أن يتحوَّ

اط بكل ذلك الندم واحلرسة؟. الدنيا، وإىل أن حيُ
إننا مل نجد ما يسـتحق أن يطلق عليه السـبيل مع الرسـول، 
سو أمرين، كان الرسول K يدعو املسلمني أبداً إليهام، ومها:

١- القرآن املجيد.
٢- العرتة الطاهرة.

 K وهـذان الثقالن مها اللذان اعتربمها الرسـول األكرم
السـبيل إليه. بمعنى أن النبي األعظم K حينام قال: 
لُّوا:  امَ لَنْ تَضِ ـِ تُمْ هبِ ـكْ َسَّ ا إِنْ متَ ِ مَ لَنيْ مُ الثَّقَ كٌ فِيكُ «إِينِّ تَـارِ

يْتِي..»(١). لَ بَ يتِ أَهْ َ رتْ عِ كِتَابَ اهللا، وَ
ذلك القـول الذي اتَّفق عليه الـرواة واملحدثون 
بكافـة مشـارهبم.. إنام قالـه هبدف إنقاذ أبنـاء األمة من 
براثـن الظلـم؛ إذ الضـالل املذكـور يف هـذا احلديـث 
الرشيف هو أكرب وأشد أنواع الظلم، وبه يُساق اإلنسان 

الظامل إىل مهاوي جهنم، والعياذ باهللا.

(١) وسائل الشيعة: ج٢٧، ص٣٣.

 من حقائق كتاب  »
أنه  ــز،  العزي ــا  ربن
يشـــري إىل عوامـل 
ــراف أو  االنـحــــ
ــانية  اإلنس اهلـداية 
يف منظومة متكاملة 
من اآليات الكرمية.
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ويف اآليـة بصرية أخر تتمثـل يف أن القرآن املجيد مل يُصور 
ندم الظامل يف يوم القيامة عىل أنه ناتج عن عدم الكون مع الرسـول 
فحسـب، وإالَّ لكانت العبارة القرآنية بالشكل التايل: يا ليتني كنت 
مع الرسـول؛ ألن اخلروج عن دائرة الظلـم ال يمكن بمجرد ادِّعاء 

. اذ سبيله سبيالً له ومسلكاً االنتامء إىل الرسول، بل باختِّ
أو لنقـل: إن االنتـامء إىل الرسـول ال يتحقـق إالَّ بتصور أمر 
ذ ويتم اإليامن به والسري  تَّخَ ) يُ آخر، وهو أن يكون إىل جانبه (سبيلٌ

ضمنه.
اذ سـبيله  وعليـه، فـإن ادِّعاء الكون مع الرسـول يشء، واختِّ
يشءٌ آخـر. ومن هنا جاء يف الدعاء املأثـور الذي يُردده املؤمنون يف 
قاً إِلَيْكَ  يْ رِ طَ عاً، وَ فَّ شَ يِعاً مُ ـفِ هُ يلِ (الرسول) شَ لْ عَ أَجْ شـهر شعبان: «وَ
نْ  عَ ياً وَ اضِ نِّيْ رَ ةِ عَ يَامَ مَ الْقِ وْ اكَ يَ تَّى أَلْقَ تَّبِعاً، حَ نِيْ لَهُ مُ لْ عَ اجْ يَعـاً، وَ هْ مَ

.(١)« ياً اضِ ْ غَ يبِ نُوْ ذُ
حبـة الرسـول ال تنفـع إالَّ بتحقق الغايـة منها،  وكذلـك صُ
اذ  والتـي حـددت اآليـة الكريمـة طريق الوصـول إليها، وهـي اختِّ

. ويتمثل هذا السبيل هو يف أمرين: سبيله مسلكاً
١- فهم بصائر القرآن.

٢- التزام العرتة النبوية الطاهرة.
وهي واليـة واحدة غري قابلة للتجزئة. كـام أن فهم القرآن 
يسـتدعي فهـم مجيـع آياتـه واإليامن هبـا بوصفهـا وحـدةً واحدة 

متكاملة.

(١) مصباح املتهجد، الشيخ الطويس، ص٨٢٩.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٢٥

بصائر وأحكام »

١- إن احلقائق تتكشـف للظامل يف يوم القيامة، وتُسـقط عن 
قلبه حجب احلمية واحلقد واحلسـد والغرور.. عندئذ سيجد نفسه 
جمرداً عن كل عذر حيول دون معرفة السـبيل الذي ينبغي أن يتخذه 

مع الرسول يف احلياة الدنيا.
٢- إن اإليامن بالرسول ال يصح تصوره وال يكتمل معناه إالَّ 
اذ السـبيل معه، وهذا السـبيل هو: فهم بصائر القرآن وتطبيقه،  باختِّ

والتزام العرتة النبوية الطاهرة.
٣- من الواجب عىل كل مؤمن معرفة حق الرسول واألئمة 
اذ سـبيلهم، وتتكامل املعرفة  عليه وعليهم صلوات اهللا، متهيداً الختِّ

اذهم قدوة صاحلة. بفقه كلامهتم وسريهتم مقدمةً الختِّ



١٢٦

يا ليتني لم اتخذ فالناً خليالً 

يا ليتين مل اختذ فالنًا خليًال  »

.{y x w  v u t s}
من الحديث »

 : الَ ائِـهِ A قَ نْ آبَ ـادِقِ C عَ نِ الصَّ يِّ عَ ـعِ اشِ ـنَادِ املُجَ * بِإِسْ
.(١)« َالِلُ نْ خيُ مْ مَ كُ دُ يَنْظُرْ أَحَ لْ ، فَ لِيلِهِ ىلَ دِينِ خَ ءُ عَ ولُ اهللا K املَرْ سُ الَ رَ «قَ
نيَ C: «أَيُّ  نـِ مِ ريُ املُؤْ ـئِلَ أَمِ يِّ سُ ـامِ ـيْخِ الشَّ ِ الشَّ ربَ * يفِ خَ

؟. ٌّ بٍ رشَ احِ صَ
يَةَ اهللا»(٢). عْصِ نُ لَكَ مَ يِّ الَ C: املُزَ قَ

***
تفصيل القول

يبقـى الظامل الـذي مل يتخذ مع الرسـول سـبيالً، ومل يعتصم 
ى ويتمنى بعد أن أحـاط به الندم،  بالقـرآن والرسـول وعرتته يتمنـّ
إىل أن تعـود به الذكريات املريرة إىل دار الدنيا، فينطق لسـانه باحلق 

(١) بحار األنوار: ج٧١، ص١٩٢.

(٢) بحار االنوار: ج٧١، ص١٩١.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٢٧

ويكشف اللثام عام سبب له اخلرسان األبدي.
وهكذا يعرتف بارتكاب جريرة، ويقرّ عىل نفسه باستحقاقها 

الويل، فيقول:
.{s} -١

وهـذه الكلمـة تعبري عن أشـد ندم هيـوي إليه البرش بسـوء 
اختياره. ويف التفسـري أنه يتجسد هناك يف العذاب املقيم يف وادٍ يقع 
يف الدرك األسفل من النار ويُدعى هبذا االسم، حيث يستغيث من 

. عذابه املعذبون يف سائر دركات النار مجيعاً
ذ فالناً  ، هو أنه اختَّ والسبب يف هذا اإلقرار وما يعقبه من متنٍّ
. واخلليل هو الصديق الوثيق العالقة، حيث تشبك بني اخلل  خليالً

وخليله أوارص الود واملحبة حتى يكاد ينعدم االختالف بينهام.
.{x w v u  t } -٢

وبقرينة اإلقـرار والتمني يتضـح أن هذا اخلليل 
قد أثّر فيه كل األثر، حتى صار ينظر من خالله إىل واقع 
حياتـه ومجلـة أفعاله وأقوالـه ومواقفه يف احليـاة الدنيا. 
ممـا يكشـف أن لصلة الصداقـة عظيم األثـر يف صياغة 
شخصية اإلنسـان ومصريه، مما يدعو العاقل إىل توخي 
املزيـد من احلذر يف بنـاء عالقاته االجتامعية، وال سـيام 
الصديق الذي يتوقع تأثريه يف الفرد. وإذا ما كانت هذه 
الصداقة ذات أثر يف حياة اإلنسان يف الدنيا، فال شك يف 

كوهنا ترسم كثرياً من مالمح مصريه يف الدار اآلخرة، حتى لقد قيل 
لْ لك من أنت». لْ يل من تصادق، أَقُ يف وصف تأثري الصداقة: «قُ

 اخلليل هو الصديق  »
الوثيق العالقة، حيث 
ــل  ــني اخل ــبك ب تش
الود  أواصر  وخليله 
يكاد  ــىت  ح واملحبة 
ــالف  االخت ــدم  ينع

بينهما.



١٢٨

يا ليتني لم اتخذ فالناً خليالً 

تمـل أن يكون اخلليل املؤثر من وسـط البيئة االجتامعية  وحيُ
للفـرد، كأن يكون والداً أو أخاً أو زوجـة أو قريباً أو جاراً أو معلامً 
. وهلذا يكون لزاماً عىل كل إنسـان أن يضع لنفسـه  هاً حزبياً أو موجِّ

معايري وموازين الختيار البيئة االجتامعية التي يعيش ضمنها.
وهـذا الـذي يعـرض القـرآن الكريـم، ويف هـذه اآليـة الرشيفة 
بالذات صورته وواقعه األخروي، يزداد هلعاً يف يوم القيامة بعد اكتشافه 
ما سـيؤول إليه مصريه، حيث مل يتخذ مع الرسـول سبيالً، فلم يعِ حقيقة 
القـرآن، ومل يتمسـك بالعـروة الوثقى املتجسـدة بوالية الرسـول وأهل 
البيت، ومل يستوعب مفاهيم الكتاب العظيم، ومل يرتو من معينه الصايف. 
واستبدل كل ذلك بإقامة العالقة الوطيدة مع طرف آخر مناقض للرسول 
وللقرآن، ويف ذلك إشـارة قرآنية لطيفة ورائعة للغاية تتمثل يف اسـتحالة 

اذ السبيل إىل الرسول. بقاء اإلنسان عىل احلق مع عدم اختِّ

االنتخاب الصعب بني اهلدى والضالل
وبكلمـة أخـر: إن اإلعـراض عـن السـبيل مـع رسـول اهللا 
K، يعنـي بالبداهـة السـقوط يف أوحال الباطـل، وال طريق ثالث 
يقـع يف البـني، إذ ما بعد اهلد إالَّ الضالل. وبالتـايل، فإن الباطل كل 
الباطل أن يعتمد إنسـان اجتهاده الشخيص البعيد واملنفصل عن نص 
القـرآن املجيد، والغريب عن التقيد بقيـد االقتداء بالنبي Kوأهل 
ر بنورهم الربـاين، ناهيك عن القول بالفصل بني  البيـت A والتنوُّ
القـرآن والعـرتة، كقول البعض: حسـبنا كتـاب اهللا. ولكن ملـاذا هذا 
الَ يعلمـون أن اهللا أنـزل كتابه آيات حمكامت ومتشـاهبات،  الفصـل أَوَ
وأرجع تأويل املتشـاهبات إىل الراسـخني يف العلم، وأنـه أمر بالطاعة 
للرسـول كـام أمر بتقو اهللا، وأنـه جعل من أبعاد رسـالة النبي تزكية 



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٢٩

النفوس.. ملاذا إذاً هذه املقولة؟.
اجلواب: إن أشـد ما تنافس عليـه الناس الزعامة، وإن حب 
الرئاسـة كان وراء الكثري من اجلرائم الكرب عـىل امتداد التاريخ، 
ومنها جريمة الكفر باألنبياء واألوصياء.. ويف هذه األمة أيضاً كان 
الطمع يف الزعامة، واالستهزاء بمقام الرسول K الذي ال ينطق 
عن اهلو، واحلقد واحلسد عىل مقام أهل البيت A، واإلرصار 
عـىل إزالتهم عن مراتبهـم التي رتَّبهم اهللا فيها.. كل ذلك كان وراء 

.A وآله K نفي دور الرسول
بصائر وأحكام »

١- للعالقـات االجتامعيـة عظيم األثر يف صياغة شـخصية 
اإلنسان، مما يدعوه إىل الدقة فيها، وبالذات يف اختيار اخلليل الذي 

يبادله احلب واختيار االجتاه.
٢- من الالزم عىل كل إنسان أن يضع لنفسه معايري الختيار 

البيئة االجتامعية التي يعيش ضمنها.
٣- اإلعـراض عـن السـبيل مـع رسـول اهللا K يعنـي 
بالبداهـة السـقوط يف أوحال الباطل؛ وذلـك ألن ما بعد اهلد إالَّ 

الضالل.
اسب نفسه بني احلني واآلخر، ويُعيد  ٤- عىل اإلنسان أن حيُ
برجمة عالقاته االجتامعية لكيال يقع يف هوة الضاللة اسرتسـاالً مع 

عالقاته السيئة.



١٣٠

وكان الشيطان لإلنسان خذوالً

وكان الشيطان لإلنسان خذوًال »

 ¢¡ ے   ~  }  |  {  z}
.{§ ¦ ¥ ¤ £

***

تفصيل القول
.{z} -١

ـراد حكايته إذا سـبقت فعالً  (قـد) أداة حتقيـق وتأكيـد ملـا يُ
بصيغـة املـايض ودخلت عليـه، وهنا أفـادت األداة تأكيـداً آخر إذ 

سبقها الم التأكيد، فصارت احلكاية ذات تأكيد بعد تأكيد.
٢- {} | { ~ ے ¡}.

فعل اإلضالل هنا منسـوب إىل ذلـك اخلليل. ولكن من هو 
هذا اخلليل؟. وماذا صدر عنه من فعل مشـني ليستحق أن يُوصف 
بأنـه السـبب لإلضـالل، مـع أن الضاللة -كـام اهلداية- من شـأن 

صاحبها ما دام خمتاراً يف اختيار أهيام شاء؟.
حقـا يتحمل كل إنسـان مسـؤولية قـراره وطبيعـة انتخابه، 
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١٣١

وجيـاز عليـه. ولكـن بـام أن األمـر خطري فـإن كل من سـاهم يف 
الضاللة يتحمل أيضاً مسؤوليتها دون أن تنقص من مسؤولية غريه 
كر، وأساساً ما  . ويبقى أن نعرف ملاذا نُسـب اإلضالل إىل الذِّ شـيئاً

كر؟. هو ذلك الذِّ
أوالً: ألن الذكر هو وسيلة اهلد عند البرش؛ فإن االنحراف 

عنه يعني الوقوع يف هاوية الضاللة.
: لقد وصف القرآن الكريم نفسـه يف آيـات عديدة بأنه  ثانيـاً

ذكر من اهللا، كقوله تعاىل: {' ) ( *  +}(١).
بلِّـغ الذكر فهـو أيضاً ذكـر، حيث قال  وكذلـك الرسـول مُ
ي  مِّ سـبحانه: {8 9 : ; > = <}(٢). وقد سُ

 t} :بأهنم أهـل الذكر، حيث قال سـبحانه A أهـل البيت
.(٣){z y x w v u

وهكذا يمكن القول: بأن القرآن هو ذكر اهللا، ولكن بشـقيه؛ 
الصامت والناطق. الصامت املتجسد يف السور واآليات 
املجموعـة يف الكتـاب الذي هو بني الدفتـني، والناطق 
املتمثـل يف الرسـول واألئمـة املعصومـني مـن ذريتـه 
ويف طليعتهـم اإلمـام أمـري املؤمنـني C، باعتبارهم 
املمتثلـني لـكالم اهللا والراسـخني فيه والشـارحني له.. 

وكل ذلك تمّ بإذن اهللا تعاىل وإرادته.
اذ الظامل سـبيالً مع الرسـول،  أقـول: إن عدم اختِّ

(١) سورة ص، آية: ٨٧.
(٢) سورة األنعام، آية: ٧٠.

(٣) سورة األنبياء، آية: ٧.

ــان  » إنس كل  ــل  يتحم  
وطبيعة  ــرار  ق ــؤولية  مس
ــازى عليه.  ــه، وجي انتخاب
ــا أن األمر خطري  ولكن مب
ــاهم  س ــن  م كل  ــإن  ف
ــل  يتحم ــة  الضالل يف 
مسؤوليتها دون أن تنقص 

من مسؤولية غريه شيًئا.



١٣٢

وكان الشيطان لإلنسان خذوالً

هـو نفسـه الضالل عن الذكر بشـقيّه، هـذا الذكر الـذي من طبيعة 
ا ضـل عنه  االهتـداء إليـه أن يضمـن سـعادة الداريـن. ولكـن لمّ
الظامل بفعل فالن، ابتُيل بالشـقاء يف الدارين. إذ من املستحيل ادّعاء 
السـعادة يف الدنيـا واآلخرة ملـن أعرض عن ذكر اهللا الـذي جاء به 

 È  Ç  Æ Å} :وقد قال ربنا سبحانه .K رسول اهللا
فاإلعـراض   .(١){  Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê É

عن املنهج القرآين سبب تام للضياع يف كافة صوره.
 ä ã â á} : واهللا املتعـال قال لإلنسـان أيضـاً

.(٢){å

عي السـعادة -يف الدنيا عىل األقل- بمعزل عن  أما الذي يدَّ
ذكر اهللا بشـقيه؛ الصامت والناطق، فذاك من يُعاين يف حتديد مساره 

السليم. 
وأخرياً؛ قد يتجسـد الذكر بالنسـبة إىل شـخص يف كتاب أو 

ر باهللا. جملس أو درس أو أي يشء يُذكِّ
.{¦  ¥ ¤ £} -٣

أي: كان الشيطان وما يزال، وهذا هو جوهر الشيطان، فهو 
ال تربطه باإلنسان رابطة، اللهم إالَّ نيته املُبيتة يف إضالله ثم خذالنه 

ق هدفه من إضالله.  بعد أن حقَّ
ونسـتفيد مـن اآليـة أن الشـيطان كان قـد وعـد مـن أضله 
بالنرصة ثم خذله، كام نسـتفيد أن الشـيطان قد يتمثل يف اخلليل؛ إذ 

(١) سورة طه، آية: ١٢٤.
(٢) سورة الرعد، آية: ٢٨.
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١٣٣

الوسواس قد يكون إنسيا أو جنيا.
َّ به وهو فاقد ألسباب القوة،  رتَ وكيف ال خيذل الشـيطان املُغْ

  S R} :ألنـه ال يعتمـد ركناً شـديداً، وقد قال عنـه ربنا سـبحانه
.(١){V   U T

وقد يقال: إن كلمة الشيطان مأخوذة أصالً من عبارة (يشءٌ 
)؛ أي وسـوس يف الذهـن والقلب، وهو تعبـري عن اإللقاءات  طنَّ

الباطلة يف روع البرش حتى يلبس عليه احلقائق.
وحيث خيذل شـيطان اإلنس أو شيطان اجلن اإلنسان الظامل 
ه يف الدنيا) فإنه سيُصاب بمزيد من الندم  يف دار اآلخرة بعد أن (غرَّ

واحلرسة.
بصائر وأحكام »

١- القـرآن هو ذكـر اهللا، ولكن بشـقيه: الصامت والناطق. 
الصامت املتجسـد يف السـور واآليـات، والناطق املتمثـل يف النبي 

.A وأهل بيته K
٢- اإلعـراض عـن املنهج القرآين سـبب تـام للضياع بكل 

صوره.
ء  الَّ ٣- وهكـذا ال جيـوز أن يعتمـد اإلنسـان عـىل وعـد أَخِ

السوء؛ ألهنم سوف خيذلونه عند الشدة.

(١) سورة النساء، آية ٧٦.



١٣٤

لماذا اتخذوا القرآن مهجوراً؟

ملاذا اختذوا القرآن مهجورًا؟ »

 °  ̄® ¬ « ª © ¨}
.{² ±

من الحديث »

 ، هُ فَ حَ صْ لَّقَ مُ عَ آَنَ وَ رْ مَ الْقُ لَّ عَ نْ تَ * قال النبي K: «مَ
ا  : يَ لُ وْ قُ قاً بِهِ يَ لِّ تَعَ ـةِ مُ يَامَ مَ الْقِ وْ اءَ يَ ، جَ نْظُـرْ فِيْهِ ْ يَ ملَ ه وَ ـدْ اهَ تَعَ ْ يَ ملَ
يْنِيْ  اقْـضِ بَ راً، فَ وْ جُ هْ ْ مَ ينِ ـذَ َ ا اختَّ ـذَ كَ هَ بْـدَ ؛ إِنَّ عَ َ نيْ ـِ املَ بَّ الْعَ رَ

.(١)« يْنَهُ بَ وَ
رَ  : «أُمِ ـالَ هُ قَ نَّ ا C أَ ضَ ـنِ الرِّ انَ عَ ـاذَ لِ بْنِ شَ ضْ فَ ـنِ الْ * عَ
يَّعاً،  ضَ ـوراً مُ جُ هْ آنُ مَ ـرْ ـونَ الْقُ كُ ةِ لِئَـالَّ يَ ـالَ ةِ يفِ الصَّ اءَ ـرَ اسُ بِالْقِ النـَّ

.(٢)«.. لَ ْهَ الَ جيُ لَّ وَ حِ مَ الَ يَضْ وساً، فَ رُ دْ وظاً مَ ْفُ ونَ حمَ لِيَكُ وَ

***

(١) اجلامع ألحكام القرآن: ج١٤، ص٢٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج٦، ص٣٨.
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تفصيل القول
.{©¨} -١

ملـاذا جاء احلديـث عن صورة مهمـة من صور يـوم القيامة 
؟. املستقبلية بصيغة ماضيةٍ

لعله للتأكيد، بمعنى أهنا واقعة متحققة ال حمالة.
َنِّح ليعايش ذلك املشـهد؛ فكأن  وإذا سـمحنا للخيـال أن جيُ
ذَن لـه بالكالم وأهل  ؤْ النبـي K يقـف بحيث يراه اجلميـع ثم يُ

املحرش يشهدون، فيقول:
.{¬«ª} -٢

رب اهللاَ تعاىل بخرب مأساوي يُعربِّ  ينطق الرسول بكل تأكيد وخيُ
عـن فعـلٍ قام به قومـه. والقوم هنا إشـارة إىل مجع مـن البرش يقوم 
بعضهم بحاجات بعض، سـواءً كانوا من عنرص واحد كالعرب أو 
من منطقـة واحدة أو هم اجلامعة الذين يلتفون حول مبدأ جمرد، أو 
 .. دين معني، أو جتمعهم مصلحة مشرتكة، أويتحدون خطراً عظيامً
املهم هو أن القوم هم الذين جيمعهم أمر مشـرتك. واملراد هنا -كام 

يبدو- هم املسلمون يف أي عرص عاشوا أو مرص. 
عي،  واملشهد هنا مشـهد شكو يقوم النبي K مقام املدّ
بُّ -املالك ليوم الدين- هو احلكم العدل، وقوم الرسـول هم  والرَّ
عى عليهم. وأما األدلة والشـهود فهي احلقائق التي ستتكشـف  املُدَّ
عياناً بإذن اهللا تعاىل، فال حاجة الستدعاء شخص بعينه، ناهيك عن 
علم اهللا جل وعال بام فعله قوم الرسول، سواء يف حضوره وخالل 



١٣٦

لماذا اتخذوا القرآن مهجوراً؟

أيـام حياتـه K، أو بعـد رحيلـه. وتؤيـد ذلك -كام يبـدو- من 
جمموعة الروايات املعتربة والصحيحة التي أوردها علامء املسـلمني 
طَبَ  وي عن ابن عباس قال: «خَ أمجع عن النبي األكرم K، إذ رُ
اةً  رَ ونَ إِىلَ اهللا عُ ـورُ ْشُ مْ حمَ َا النَّاسُ إِنَّكُ ا أَهيُّ : يَ الَ قَ ـولُ اهللا K فَ سُ رَ

 H GF E DC B A @ ?  } : مَّ تَـالَ الً. ثُ رْ اتـاً غُ فَ حُ
 .(١){J I

ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ ـى يَ سَ ئِقِ يُكْ َالَ لَ اخلْ إِنَّ أَوَّ : أَالَ وَ الَ مَّ قَ ثُ
اتَ  ِمْ ذَ ـذُ هبِ خَ يُؤْ تِي فَ ـنْ أُمَّ الٍ مِ جَ َـاءُ بِرِ هُ جيُ إِنَّ ، وَ يـمُ اهِ رَ إِبْ

. ايبِ حَ بِّ أَصْ ا رَ : يَ أَقُولُ ، فَ لِ امَ الشِّ
.! كَ دَ ثُوا بَعْ دَ ا أَحْ ي مَ رِ : إِنَّكَ الَ تَدْ الُ يُقَ فَ

 ® ¬ «} : الِحُ بْدُ الصَّ عَ الَ الْ امَ قَ أَقُولُ كَ فَ
.(٢){¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯

ذُ  نـْ مُ مْ  ـِ اهبِ قَ أَعْ ـىلَ  عَ يـنَ  تَدِّ رْ مُ ـوا  الُ زَ يَ  ْ ملَ ءِ  الَ ـؤُ هَ إِنَّ   : ـالُ يُقَ فَ
م»(٣). تَهُ قْ ارَ فَ

.{±°¯®} -٣
إذن؛ فموضوع الشـكو النبويـة إىل اهللا تعاىل، هو أن قومه 

قد تركوا القرآن فهجروه. واهلجر هنا عىل أربع مراتب:
األوىل: هجـر الكفـار -وهـم من قـوم الرسـول-؛ أي من 
العـرب أو ممن أرسـل إليهم النبـي فإهنم أيضاً قومـه، حيث كفروا 

(١) سورة األنبياء، آية: ١٠٤
(٢) سورة املائدة، آية: ١١٧.

(٣) بحار األنوار: ج٢٨، ص٢٤.

ــول  »  أن من قوم الرس
ــرآن،  بالق ــن  آم ــن  م
ومل  ــرؤوه  يق مل  ولكنهم 
عناء  ــهم  أنفس ُيكلِّفوا 
فيه  ــاء  ج ــا  م ــة  معرف
ــكام ومفاهيم  ــن أح م
وبصائر، وذلك بعد أن 

وضعوه على الرفوف.
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. به مجلة وتفصيالً
الثانية: إن من قوم الرسول K من آمن بالقرآن، ولكنهم 
مل يقـرؤوه ومل يُكلِّفـوا أنفسـهم عنـاء معرفة ما جاء فيـه من أحكام 

ومفاهيم وبصائر، وذلك بعد أن وضعوه عىل الرفوف.
الثالثـة: إن منهـم من قـرأه، ولكنهـم امتنعوا عـن التدبر يف 

آياته، وربنا سبحانه وتعاىل يقول:{M L K}؟(١).
فلـم يتدبـروا فيـه النشـغاهلم يف أمـور إمـرار معاشـهم أو 

انغامسهم يف هلوهم.
الرابعة: إهنم قرؤوه وتدبروا آياته املجيدة، ولكنهم مل يعملوا 
به؛ ألهنم استعاضوا عنه بمناهج وضعية برشية، كمن يرفع عقريته 
صباح مسـاء، وينادي بفصل الدين عن السياسـة؛ أي بعزل القرآن 

وبصائر القرآن وأحكامه عن احلياة برمتها.
نْ أَيبِ  ـارٍ عَ يْلِ بْنِ يَسَ ضَ فُ نِ الْ وقـد ورد يف الرواية الرشيفـة عَ
أْيتِ  هُ يَ إِنَّ آنَ فَ رْ وا الْقُ لَّمُ عَ ـولُ اهللا K تَ سُ الَ رَ : «قَ الَ بْدِ اهللا C قَ عَ
 : يَقُولُ لَهُ ، فَ نِ بِ اللَّوْ احِ ِيلٍ شَ ـابٍّ مجَ ةِ شَ ورَ بَهُ يفِ صُ احِ ةِ صَ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ
تُ  فْ فَ أَجْ كَ وَ رَ اجِ وَ أْتُ هَ أَظْمَ تُ لَيْلَكَ وَ رْ ـهَ نْتُ أَسْ ي كُ آنُ الَّذِ رْ ا الْقُ أَنَ
عُ  يُوضَ تَى بِتَاجٍ فَ يُؤْ . فَ ْ أَبْـرشِ : فَ الَ .. إِىلَ أَنْ قَ تَكَ عَ مْ ـبَلْتُ دَ أَسْ يقَكَ وَ رِ
ـى  سَ يُكْ هِ وَ ـارِ نَانِ بِيَسَ ِ دَ يفِ اجلْ لْ اخلُ ينِهِ وَ انَ بِيَمِ َمَ عْطَى األْ يُ ـهِ وَ أْسِ ىلَ رَ عَ

. ِ تَنيْ لَّ حُ
. هْ قَ ارْ أْ وَ رَ : اقْ الُ لَهُ قَ مَّ يُ ثُ

ا  انَ ِ إِنْ كَ تَـنيْ لَّ اهُ حُ ـى أَبَـوَ سَ يُكْ . وَ ةً جَ رَ عِدَ دَ ـةً صَ أَ آيَ ـرَ ـامَ قَ لَّ كُ فَ
(١) سورة النساء، آية: ٨٢.



١٣٨

لماذا اتخذوا القرآن مهجوراً؟

.(١)« آنَ رْ هُ الْقُ تُامَ لَّمْ ا ملَِا عَ ذَ ا: هَ مَ الُ لَهُ قَ مَّ يُ . ثُ ِ نَنيْ مِ ؤْ مُ
وكـام يبـدو من مجلـة اآليـات القرآنيـة الرشيفـة والروايات 
الكريمة عن النبي K وأهل البيت A، أن يوم القيامة سيعج 
بالشكاو، بينام سيشهد ذلك اليوم شكاو تصدر عن جهة معينة 

ضد مجوع كثرية وحاشدة من اخللق.
وقد كفـل اهللا تعاىل حقوق مجيع خلقه،فـكان للجميع احلق 
يف بـث شـكواه إىل ربـه، باعتباره مالـك يوم الديـن، وكونه احلكم 
مل الشكاو عىل حممل اجلد يف  ست أسامؤه. وهنالك حتُ العدل تقدَّ
  عى عليهم فيسـتنطقهم لتُبدَ يـوم الفصل، فيتجه اهللا تعاىل إىل املدّ

د للحكم الفصل. هَّ مَ احلقائق ويُ
ويف طليعة الذين يشـكون رهبم، هو رسول اهللا K؛ ألنه 
أقـرب وأحـب اخللـق إىل اهللا، وألن قرآنـه الذي أُنـزل عليه أعظم 

.الكتب، وألن شكواه أهم الشكاو
عي االنتسـاب لرسـول  ومن هنا، يتوجب عىل كل مؤمن يدَّ
اهللا K أن يسـعى كل سـعيه ويبـذل كل جهـده يف أن يتجـاوز 
مراتـب اهلجر األربـع؛ فيؤمن بكتـاب اهللا حقا، ثم يقـرأ كتاب اهللا 
قرأ، بدالً من أن يعتـزل عنه أو يعزله فيظلمه. وأن  كـام أراد هو أن يُ
يتدبـر معاين اآليات، فال يكتفـي بحروفه. وأن يعمل بام يعرف من 
القـرآن، فـال يكـون منافقاً يتفـاوت قوله ومعرفته عـن عمله؛ ألن 

ذلك مما يعظم مقته عند اهللا سبحانه وتعاىل.
 A وهجران الذكر يشمل هجران أهله، وهم أئمة اهلد

(١) وسائل الشيعة: ج٦، ص١٧٩.
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ر  الذيـن هم القـرآن الناطـق، وكذلك هجـران كل عامل ربـاين يُذكِّ
الناس برهبم.

بـىل؛ إن هجر القـرآن يعني اعتزاله وعزلـه، حيث يتمخض 
عنـه احلكم بغـري ما أنـزل اهللا تعاىل. بمعنـى أن اهلجر يعنـي الكفر 
والظلـم والفسـق. ويتمثـل اهلجـر يف اسـترياد الثقافـات البرشيـة 

الوضعية واالستعاضة هبا عن ثقافة القرآن املجيد.
بصائر وأحكام »

١- إن يـوم القيامة سـيعج بالشـكاو وقد كفـل اهللا تعاىل 
حقوق مجيع خلقه، ويف طليعة الشـاكني نبينا األكرم K يشـكو 
قومـه إىل اهللا سـبحانه هلجرهم الذكر: (كتـاب اهللا، واألئمة اهلداة، 

والعلامء باهللا).
عي االنتسـاب لرسـول اهللا K، أن يسعى  ٢- عىل من يدَّ
كل سـعيه أن يُؤمن بكتاب اهللا حقـا، ويتلوه حق تالوته، ويتدبر يف 

معانيه، ويعمل به.



١٤٠

ـه هادياً ونصيراً كفى باللَّ

كفى باللَّـه هاديًا ونصريًا »

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³}
.{À ¿ ¾ ½

من الحديث »

ـولُ اهللا  سُ الَ رَ : «قَ الَ نْ أَبِيهِ A قَ ِ عَ ـنيْ ُسَ ِّ بْنِ احلْ يلِ نْ عَ * عَ
نْ  َ بِمَ بْتَلَنيْ نِنيَ مُ مِ املُؤْ ـنَ النَّبِيِّنيَ وَ بْيل مِ انَ قَ نْ كَ مَ ا وَ لْتُ أَنَ ـا زِ K: مَ
نْ  لَّ لَهُ مَ جَ زَّ وَ يَّضَ اهللاُ عَ بَـلٍ لَقَ أْسِ جَ ىلَ رَ نُ عَ مِ انَ املُؤْ لَوْ كَ ذِينَـا، وَ ؤْ يُ

.(١)« لِكَ ىلَ ذَ هُ عَ رَ ذِيهِ لِيَأْجُ ؤْ يُ
 ْ ماً يفِ وْ طُ قَ ابَ الْقَحْ بَاقِرُ C: «أَصَ ـدٍ الْ َمَّ امِ حمُ مَ ِ ـالَ اإلْ قَ * وَ
نْ  مْ مِ يْهِ لَ تْ عَ جَ رَ ، فَخَ مْ يَ لَهُ ـقِ تَسْ هُ لِيَسْ وْ أَتَ دٍ الْنَّبِيِّ C، فَ وْ انِ هُ مَ زَ

هِ؟. سِ قِي لِنَفْ تَسْ سْ لِمَ الَ يَ : فَ الَتْ قَ ، فَ ةٌ يَّاحَ لِيْطَةٌ صَ زٌ سَ وَ جُ لِهِ عَ نْزِ مَ
. يْهِ نا إِلَ يْ دِ شِ ا: أَرْ وَ الُ قَ فَ

. هُ وْ أْتَ يْهِ فَ قِ تَسْ سْ هُ يَ عٍ لَ رْ ْ زَ وَ يفِ : هُ الَتْ قَ فَ
مْ  يْهِ تَ إِلَ تَفَ الْ . فَ ِ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ امَ فَصَ اباً قَ عَ بَ رَ امَ زَ لَّ وَ كُ ا هُ إِذَ يْنَاهُ فَ أَتَ فَ

(١) بحار األنوار: ج٢٧، ص٢٠٨.
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؟. مْ تُكُ اجَ ا حَ الَ C: مَ قَ فَ
ئْنَا. َّا جِ بَ ممِ جَ نَا أَعْ أَيْ رَ ، فَ ةٍ اجَ ْ حَ ئْنَاكَ يفِ ا: جِ وْ الُ قَ

؟. تُمْ أَيْ ا رَ مَ الَ C: وَ قَ
 ، يّاحةً ةً صَ ـلِيْطَ ، سَ لِكَ نْزِ نْ مَ ـتْ مِ جَ رَ زاً خَ وْ جُ نَا عَ أَيَ ا: رَ ـوْ الُ قَ

نَا. هِ وْ جُ ْ وُ تْ يفِ احَ فَصَ
ا. ائِهَ قَ بُّ طُولَ بَ ُحِ ْ ألَ إِينِّ ، وَ ْ أَيتِ رَ ال C: تِلْكَ امْ قَ فَ

ا؟!. ائِهَ قَ نْ طُولِ بَ ِبُّ مِ ا حتُ مَ بِيَّ اهللا؛ وَ ا نَ ا: يَ وَ الُ قَ فَ
دُ  َ ا أَمحْ أَنَ ، فَ هُ ذِيْ ؤْ ـنْ يُ لَهُ مَ نٍ إِالَّ وَ مِ ؤْ نْ مُ ـهُ لَيْسَ مِ ـالَ C: إِنَّ قَ
ا  َّ رشَ يلَ ـلَّطَ عَ لِكَ لَسَ الَ ذَ لَوْ ي، وَ ْتَ يَدِ نِيْ حتَ ذِيْ ؤْ يْ يُ ـلَ الَّـذِ عَ اهللاَ أَنْ جَ

ا»(١). نْهَ مِ
***

تفصيل القول
لَيـس الكتاب كان ذكراً هلم  ملـاذا هجر القوم كتاب رهبم، أَوَ

يُنجيهم به اهللا من العذاب؟.
إن هجـر الكتـاب مل يكن خاصا هبـذه األمة، إنـام هو نتيجة 
ـنَّة االمتحان التي جرت يف اآلخرين كام جرت يف األولني. كيف  سُ

ذلك؟.
ر بحكمتـه البالغة أن يكون لـكل نبي عدوٌّ  إن اهللا تعـاىل قـرَّ

(١) مشكاة األنوار: ص٤٩٨.
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ـه هادياً ونصيراً كفى باللَّ

مـن املجرمني الذين يُعلنون احلرب عـىل منهجه وعىل وصيه وعىل 
أتباعـه، لكي يتم ابتالء الناس هبـم، وليتميَّز به اخلبيث من الطيب، 

وليحيا من حيَّ عن بينة وهيلك من هلك عن بيّنة.
وهذا العدو لكتاب اهللا، يُامرس عداءه بحق حفظة حافظي 
الكتاب، وهم األوصياء واألولياء. ويتمثل عداءه يف صور شتى، 
حيـث ال يكتفـي بتكذيـب الكتـاب وسـخرية اجلاهلـني لـه، بل 
يتجـاوزه إىل خلق االفرتاءات ضـده وضدهم، وحتى مواجهتهم 
. وبإجرامه يزداد بُعداً عن  بالترشيـد والقتل، وبذلك يصبح جمرماً
منهج اهللا، هو ومن اتَّبعه. وبذلك تتحقق سنة الفتنة للخلق حيث 
جيـد أمامه النجدين: نجـداً يؤدي به إىل اجلنـة، وآخر هيوي به إىل 

اجلحيم.
واجلعـل اإلهلـي هنا ال يعنـي إجبار البعض عـىل أن يكونوا 
أعـداء جمرمـني بحـق النبي ومـا يمثل من خـط إهلي، وإنـام اجلعل 
هنـا بمثابة التقدير اإلهلي هلذه الدنيـا؛ حيث إن حركة كل نبي البد 
وأن تُقابلهـا حركة عـدو، من املجرمني الذين خيتـارون –بمحض 
د عىل احلق والكفر به، ويتامد هؤالء حتى يسقطوا  إرادهتم- التمرُّ

يف هاوية الرصاع مع األنبياء. 
ويف اآلية ردٌّ بالغ لوسوسـة شيطانية: كيف ترك اهللا رساالته 

رضة إليذاء الكفار ولشبهاهتم؟. ورسله عُ
واجلـواب: ألن الدنيـا دار فتنة، ولو أن ربنا كان يقمع أعداء 
الرسـالة كليـا مل تتوفر فرصة االختيار للبرش، بـل كان الناس مجيعاً 
يدخلـون يف دين اهللا. فلم يُعرف املؤمن من املنافق، ألن كثرياً منهم 

كان يدخل يف الدين طمعاً وخوفاً وليس بخلوص النية.
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شهادة من التاريخ
وهكـذا تم يف األمة اإلسـالمية الرصاع ضـد القرآن الكريم 
ومحلتـه وحفظتـه، حيـث قـام البعض مـن اخللفاء بنـرش الثقافات 
اجلاهليـة ملواجهة خـط النبي K وأهل بيتـه A، وذلك عرب 
اسـترياد األفكار اليونانية والفارسـية واهلندية، وبعضاً من ثقافات 
بنـي إرسائيل، وقاموا بنرشها وتشـجيع علامء السـالطني يف البالد 

لتبنيها، لتكون بديلة عن بصائر القرآن الكريم.
بصائر وأحكام »

ر بحكمة بالغة أن يكـون لكل بني عدو من  إن اهللا تعـاىل قـرَّ
املجرمـني، الذيـن يُعلنـون احلرب عـىل منهجه وعـىل وصيه وعىل 
أتباعـه، لتبقى سـنة الفتنة قائمـة وفرصة االنتخـاب متاحة، ولكي 
يتميـز اخلبيـث من الطيـب، وليحيا مـن حيَّ عن بينـة، وهيلك من 

هلك عن بيّنة.



١٤٤

بت به فؤادك كذلك لنثَ

كذلك لُنَثبِّت به فؤادك »

 ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á}
.{Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë

من الحديث »

ةً يفِ  دَ احِ ةً وَ لَ ْ آنُ مجُ رْ لَ الْقُ زِ اهللا C «أُنْ بْدِ امُ أَبُو عَ مَ ِ ـالَ اإلْ * قَ
ةِ  دَّ ورِ يفِ مُ مُ نَ الْبَيْتِ املَعْ لَ مِ زِ مَّ أُنْ ، ثُ ورِ مُ انَ إِىلَ الْبَيْتِ املَعْ ضَ مَ رِ رَ ـهْ شَ

.(١)« نَةً ينَ سَ ِ عِرشْ
أْتَ  ـرَ ا قَ ؛ إِذَ بَّـاسٍ ـا ابْـنَ عَ : يَ ـالَ يَّ K قَ نَّبـِ يَ أَنَّ الْ وِ رُ * وَ

. تِيْالً رْ هُ تَ لْ تِّ رَ آنَ فَ رْ الْقُ
؟. تِيلُ ْ رتَ ا الْ مَ : وَ الَ قَ

ذَّ  هُ هَ ذَّ ُ الَ هتَ ، وَ ـلِ قَ ثْـرَ الْدَّ هُ نَ نْثُرْ الَ تَ هُ تِبْيَانـاً، وَ يِّنـْ ـالَ K: بَ قَ
مُّ  نَنَّ هَ وْ كُ الَ يَ ، وَ بَ لُـوُ هِ الْقُ وا بـِ كُ رِّ حَ ، وَ هِ ائِبـِ جَ نْدَ عَ ا عِ ـوْ . قِفُ رِ ـعْ الْشِّ

.(٢)« ةِ رَ وْ رَ الْسُّ مْ آَخِ كُ دِ أَحَ

(١) بحار األنوار: ٩٤، ص١١.
(٢) تفسري جممع البيان: ج٧، ص٢٩٥.
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تفصيل القول
.{ÃÂÁ} -١

ر ألنفسهم تكذيب  لقد طرح الذين كفروا شبهة ظنوا أهنا تُربِّ
الكتاب.

ويبـدو أن املراد هنا بالكافرين هم املكذبون بالكتاب، حيث 
قالوا:

.{ÊÉÈÇÆÅÄ} -٢
وزعموا أنه لو كان القرآن قد نزل عىل الرسول دفعةً واحدة 

. ملاذا؟. د تربيرٍ واهٍ آلمنوا به. لقد كان ذلك الزعم جمرَّ
ألن السـورة الواحدة من القرآن الكريـم، بل اآلية الواحدة 
منها حتمل مـن النور واهلد ومن آيات اإلعجاز ما حيمله الكتاب 
نـا عىل حقيقة  كلـه؛ ومثـل ذلك مثل اخللية احليـة الواحدة التي تدلُّ

احلياة، بالقوة ذاهتا التي تدل عليها سائر أنواع األحياء. 
ولو أهنم كانوا مؤمنني باهللا تعاىل أساساً، أو كانوا جريئني 
يف البحث عن احلقيقة، ملا أمهَّهم أن تكون رسالة اخلالق 
قد نزلت دفعة واحدة أم جاءت متوالية حسب احلكمة 
بُّ سبحانه وبام يناسب الفرتات الزمنية  رها الرَّ قدِّ التي يُ
أو احلوادث املتتالية، وذلك بحكمة موائمة لالسـتعداد 

.K املتوفر يف نفسية املعارصين للرسول اخلاتم
سـترشيةً يف  سَ رغبةً مُ كَ د إشـكالٍ واهٍ عَ إنـه جمـرَّ

قلـوب الكافرين يف عدم إيامهنم بالقرآن، فضالً عن كفرهم املسـبق 
بمن أنزل القرآن، وبمن أُنزل عليه القرآن.

 إن السورة الواحدة  »
الكرمي،  ــرآن  الق من 
الواحدة  ــة  اآلي ــل  ب
منها حتمل من النور 
آيات  ــن  وم واهلدى 
ــا حيمله  ــاز م اإلعج

الكتاب كله.



١٤٦

بت به فؤادك كذلك لنثَ

ثـم مـا كان ليحدث لـو كان القرآن أُنزل مجلـة واحدة؟ هل 
كان سيدعوهم إىل اإليامن بالقرآن وبالرسول؟.

 ال ريـب يف أن ذلـك مل يكن أن حيـدث، ألن األزمة الكرب
تعلِّقة بأصل  لـد الكافرين مل تكن يف توايل اآليـات، بقدر ما هي مُ

اإليامن باهللا وبالرسول.
ولعلهم إنام كفروا بالقرآن، ألهنم اسـتغنوا بترشيعات باطلة 
دوا عليها،  ابتدعوها من عند أنفسـهم، وتوارثوها مـن آبائهم وتعوَّ
وقامت عليها مصاحلهم املعاشية.. وهكذا مل يرتضوا التنازل عنها.

كام أهنم قد كفروا بالرسول؛ ألن اإليامن به -حسب رأهيم- 
لُق الرسـول العظيم  كان يُصيبهم يف مقتل، من حيث نظرهتم إىل خُ
ث هلم عن  الـذي تتناقض أخالقهم معه، وإىل كون الرسـول يتحدَّ
أخبار السـامء وهم كانوا يزعمون أهنم أحق بذلك منه حسداً وكرباً 

. وغروراً

حكمة التوايل يف نزول الوحي
ولكـن لـو أن القـرآن كان قد نـزل مجلة واحـدة، فهل كانوا 
يفقهونـه، وهم الذين رموا الرسـول K بتهمة الكذب واجلنون 
ع إىل اجلن بعد أن سمعوا جمرد آية واحدة، فام باهلم  والسحر والتسمّ

لو أن الرسول جاء إليهم بالقرآن كله؟.
امً حكمةً بالغةً يذكرها الرب: نَجَّ ؛ إن هلبوط الوحي مُ كالَّ

.{ÎÍÌË} -٣
ل القـرآن بالتـوايل يعكـس أصـالً تربويـا مهـام، هو  إن تنـزُّ
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ج يف بناء األمة وتربية أبنائها عىل تلك البصائر اجلديدة، التي  التـدرُّ
 . كان يصعب عىل الناس االرتفاع إىل مستواها دفعةً واحدةً

وواضـح أن املخاطـب هنا، هو كل شـخص يرتيض القرآن 
دسـتوراً إهليـا وكتـابَ هدايـة عىل مـر العصـور، نظـراً ألن الفؤاد 
-فـؤاد أي إنسـان- أصغر من أن يسـتوعب القرآن ومـا حيويه من 
، ولقد وصفه اهللا تعاىل  ثقـل عقائدي وتربوي أخالقي دفعةً واحدةً

بالقول الثقيل، حيث قال ربنا: {9876:}(١).
بِّ الكرب، وليس من  فالقرآن قول ثقيـل؛ ألن فيه أمانة الرَّ

. السهل استيعاب هذه األمانة دفعةً واحدةً
والواقـع أن قُـدرات البرش يف تلقـي البصائر حمـدودة جدا، 
وهـي بحاجة إىل التدرج يف خماطبتها وتفعيلها، وقد قال عز اسـمه 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £} الصـدد:  هبـذا 
.(٢){° ¯ ® ¬« ª

ة) يكـون معنى اآلية:  إذا فرسنـا النظر باإلمهـال (من النَّظِرَ
ب من  أن اهللا تعـاىل ال يسـمح لإلنسـان أن يطلـب التربيـر والتهـرُّ
مسـؤولياته، وإنـام لـه أن يطلب الفرصـة ألدائها. وهكـذا نجد أن 
من ميزات الدين اإلسـالمي أنه يوفر األجـواء التعليمية والرتبوية 

املناسبة لتلقي وتطبيق الرشيعة.
ثـم إذا كان القـرآن قـد نـزل مجلـة واحـدة، فـامذا كان يبقى 
للرسول من أمر إِبالغه، إذ كان كافياً أن يستيقظ الناس يف الصباح 
- ليجـدوا يف كل بيت من بيوهتم نسـخة من القـرآن املجيد  -مثـالً

(١) سورة املزمل، آيه٥.
(٢) سورة البقرة، آية ١٠٤.



١٤٨

بت به فؤادك كذلك لنثَ

؟. فيقرؤوهنا مستغنني عن املُبنيِّ
؛ إن اهللا تعـاىل أعلم بحاجـات اخللق، التي منها: احلاجة  كالَّ
 ،علِّم احلقائق الواحدة تلو األخر إىل املريب الذي يُزكِّي النفوس ويُ
سن أو سوء  وإىل القدوة واألسـوة، وإىل امليزان الذي يشـهد عىل حُ
تطبيق الناس لتعاليم القرآن، ومن ثم إىل اإلمام الذي يقود املسـرية 

خطوة بعد خطوة.
هم- كانـوا يُريدون  ونفهـم من ذلـك أن الكافريـن -بتكربُّ
بِّه وشاهداً  بلِّغاً لرساالت رَ ب من اإليامن بالرسول، باعتباره مُ التهرُّ
ؤذناً ببناء  عىل تطبيقها وإماماً للناس يف حياهتم وراعياً لبناء األمة ومُ
حضـارة. وما أشـبه هـؤالء الكفار بأولئـك الفالسـفة الذين قالوا 
، ولكنك  للنبي موسـى C بعد أن دعاهم لإليامن: حقا أنت نبيٌّ
مبعـوث إىل العوام من النـاس دوننا نحن الفالسـفة، وإننا يف غنىً 
عن واسطة بيننا وبني اهللا. حقا كانوا جاهلني بام يتعلَّق بأصل النبوة 

ودورها يف احلياة االجتامعية.
وبتعبري آخر: إهنم كانوا يستهدفون من وراء شبهتهم التقليل 

من شأن الرسول واالستكبار عن التسليم له.
ثم قال ربنا سبحانه:

.{ÑÐ} -٤
بناه بمنازلـه ترتيباً حكيامً لكي يكون كتاباً جديراً بأن  أي: رتَّ
 .. تَّبـع، ولو كان عكـس ذلك، ملا قُـرئ أبداً، وملا فُهـم أبداً قـرأ ويُ يُ
 ،K تِّل من جانـب اهللا وقُـرئ عىل قلب الرسـول ولكنـه قـد رُ
وقـد دُرئت عنه كل األباطيل والشـبهات، فـكان واضحاً لكل من 
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له قلب، واضحاً بعد االسـتامع إىل إيضاحات النبي K وتبيينه، 
وبعد تفصيل أهل البيت A لتعاليمه بام يناسـب مستو عقول 

املستمعني.
بصائر وأحكام »

، يعكس أصالً  امً نَجَّ ١- نزول القرآن بالشكل الذي نزل به مُ
ج يف الرتبية، وبناء األمة الرشـيدة واحلضارة  تربويـا مهام هو التـدرُّ

اإلهلية.
٢- البد من توفري سـائر الرشوط املوضوعية لبالغ الرسالة 
ج يف بياهنا وتثبيتها يف األفئدة، ومنها تزكية  وتطبيقها من خالل التدرُّ

النفوس واستثارة العقول، وإمامة الناس يف مسريهتا اإليامنية.



١٥٠

جئناك بالحق وأحسن تفسيراً

جئناك باحلق وأحسن تفسريًا »

 '  &  %  $  #  "  !}
.{) (

***

تفصيل القول
الباطلـة  الثقافـات  مواجهـة  بّ  الـرَّ رسـاالت  أبعـاد  مـن 
فنِّد  والوسـاوس الشـيطانية، ولكن كيـف نجد القرآن الكريـم ال يُ
م لإلنسـان البديل احلق، فام هو احلق  قدِّ األباطيـل بأنواعها، حتى يُ

الذي ذكر هنا يا تر؟.
احلـق هو حكم اهللا الذي يتفق وحكم العقل اخلالص البعيد 
عـن حجـب اجلهل والغـرور والتكـرب، ويتفـق بالتايل مـع الركائز 

املتأصلة يف الفطرة اإلنسانية.
وكلـام طـرح الكافـرون الشـبهات املُغلَّفـة بزخـرف القول 
ب من  ومارسـوا –بذلـك- اجلـدل الباطـل، رغبـةً منهم يف التهـرُّ
مسـؤوليات اإليامن بام يُمليه الوحي والعقل والفطرة، وما دعا إليه 
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الرسول عرب القرآن الكريم.
أقـول: كلام فعـل الكفار ذلـك، فإن اهللا تعاىل ينرص رسـوله 
ثَل احلق جواب اهللا عىل مثل الباطل،  ثَل احلق. فمَ واملؤمنـني ببيان مَ
مات القبول من جانب العقـل والفطرة، كام جتد  قوِّ وهو يتضمـن مُ

فيه من األدلة املنطقية ما يتكفَّل بإسكات املبطلني.
ل القرآن  ـم تنـزُّ كَ وهكـذا نعـرف أن هـذا األمـر هـو من حِ
بنيِّ األمثال احلقة التي تتناغم وعقل ابن  متدرجاً؛ ألن اهللا سبحانه يُ
آدم وفطرتـه ردا عىل ما يُورده الكافرون من أسـئلة وشـبهات، كام 

. يُورد لكل قضية يعاين منه املجتمع حالَّ مناسباً
وقد درج املفرسون عىل بيان ظروف نزول اآليات وسموها 
بأسـباب النـزول، حيـث كانـت اآليـات الكريمـة تتنزل حسـب 
الظروف واحلاجات والتحديات، ولكنها بالتأكيد ال تنحرص فيها، 
م  كَ وإنـام فيها من اهلـد ما ينفع الظروف املشـاهبة، وفيهـا من احلِ
واألمثال ما تشـمل ساحات أوسـع. ثم إن النبي K ومن بعده 

أهل بيته A يقومون بتفسري تلك األمثال وتأويلها.
وهذا مـا يُفهم من قولـه تعـاىل: {$%}، بعد قوله: 
ه إىل الرسـول  {! "}؛ إذ احلـل اإلهلـي واملثل الرباين يتوجَّ
ليقـوم برشحـه وتوضيحـه واالسـتدالل عليـه، فكـام أن إشـكال 
ثَلهـم يُرفع بوجـه النبي، كذلك الـردّ اإلهلي واحلكم  الكافريـن ومَ
ه إىل النبـي ليكون مرجعاً للنـاس يف حتصيل اجلواب  القـرآين يتوجّ

اإلهلي الشايف. 
بقي أن نعرف أن املثل هو جزء ظاهر من حقيقة كلية.



١٥٢

جئناك بالحق وأحسن تفسيراً

وبتعبري آخر: مفردة من مفردات قضية عامة.
ولقـد بنيَّ القرآن الكريم احلقائـق العامة، ورضب هلا أمثلة، 
وبنيَّ يف الوقت ذاته بصريته يف ثقافات اآلخرين وما فيها من أمثلة.

بصائر وأحكام »

١- القـرآن الكريـم يواجـه الثقافـات الضالة والوسـاوس 
م لإلنسان  قدِّ فنِّد القرآن األباطيل بأنواعها، يُ الشـيطانية، وبعد أن يُ

البديل احلق.
راقبـوا اجلو الثقايف العام  ٢- عـىل أويل البصائر يف األمة أن يُ
فيبـادروا برد الشـبهات، أوالً بأول، ويقولوا كلمـة احلق كلام بَثَّت 

أبواق إبليس وساوس مزخرفة.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٥٣

اجلهنميون شرٌّ مكانًا »

 /  .  -  ,  +  *}
.{ 5 4 3 2 1 0

من الحديث »

افِرُ  كَ ُ الْ ْرشَ يْـفَ حيُ بِيَّ اهللا! كَ ا نَ : يَ الَ ـالً قَ جُ : «أَنَّ رَ  أَنَـسٌ وَ رَ
؟. ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ هِ يَ هِ جْ ىلَ وَ عَ

ىلَ أَنْ  ادِرٌ عَ يَا قَ نْ يْهِ يفِ الدُّ لَ جْ ىلَ رِ ـاهُ عَ شَ ي أَمْ الَ K: إِنَّ الَّذِ قَ
.(١)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ هِ يَ هِ جْ ىلَ وَ هُ عَ َ ْرشُ حيَ

***

تفصيل القول
نبئ عن باطنها،  من خصائص احلياة الدنيا أن ظاهرها قد ال يُ
وهلـذا؛ كانت الدنيا دار امتحان وابتـالء، ولو كان مجيع ما يف الدنيا 
ظاهراً ويعرف اإلنسـان عقباه عىل طريـق احلتم، النتقى االمتحان 

(١) بحار األنوار: ج٧، ص١٥.



١٥٤

الجهنميون شر مكاناً

.. ولكـن كان البد من دور لإلنسـان وفكره وإرادته. ومن هنا؛  إذاً
ق يف سـورة الفرقان املباركة بني كلامته  وجدنا أن ربنا عز وجل يُفرِّ
التي هـي الوحي، وهي البيـان للحقائق وبني األمثلة الشـائعة بني 

الناس.
وكان الفـرق بينهام، أن تلـك األمثلة التي يقتات 
عليها الناس.. ليست باحلقائق؛ ألهنا ال تنتهي إىل احلق، 
فهـي أصالً عاجـزة عن تنظيم سـلوك اإلنسـان بحيث 

قت وتزيَّنت. ينجو من عذاب اجلحيم، مهام تنمَّ
ونمـوذج ذلـك أنك لـو كنـت حائـراً يف اختيار 
طريق من طريقني، فأرشـدك رشطي املرور إىل أحدمها، 
فيـام أبلغـك رجل آخـر فصيح اللسـان مجيـل اهليئة بأن 

الطريق املطلوب هو غري ما ذكره رشطي املرور.
تـر أيَّ القولـني تعتمد؟. مـع مالحظة أن إرشـاد رشطي 
 هبيئته اإلشـارة، فيـام اآلخر كان ما  املـرور كان ال يعـدو أن يتعدَّ
ث إليك بكلامت مزخرفة وأنت  كان عليـه من املنظر واهليئة. وحتـدَّ
تعلـم بكـون رشطي املرور خمتصا بام سـألت، فيام الثاين حمط شـك 
لعدم معرفتك املسـبقة به. كذلـك األمثال فإنام املثل احلق هو الذي 
هيديـك إىل النجـاة من نـار جهنم. وهـذا املقياس ال جتـده إالَّ عند 
خرفت فهي  كلـامت الوحـي وأمثاله، بينام األمثـال األخر أنَّـى زُ

جمرد كلامت فارغة.
إن من يرضب األمثال ويُلقي الشبهات عىل شخص الرسول 
ب بأوضح يشء يف الوجدان البرشي، وهو  وجوهر الرسالة، ويُكذِّ
حتمية حدوث يوم القيامة، إنام هو الذي ضل سبيله، وال يمكن له 

ــرِّق  » ُيف ــا  ربن إن 
ــان  الفرق ــورة  س يف 
ــة بني كلماته  املبارك
الوحي،  ــي  ه ــيت  ال
وهي البيان للحقائق 
وبني األمثلة الشائعة 

بني الناس.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٥٥

أن يكون داالَّ عىل الرصاط السـوي، وبالتايل؛ فهو ال يأيت إالَّ بام هو 
باطل، مهام زخرف حديثه.

.{/ . - , + *} -١
إن الفكرة األساسـية السـليمة والصائبة هي التي تنتهي بك 
إىل النجاة من النار. أما الفكرة األخر أنَّى كانت، حتى ولو كانت 
هلـا فوائـد مادية فام دامت تنتهي باإلنسـان إىل جهنم فـال فائدة من 

ورائها.
أمـا احلـرش عىل الوجـوه إىل جهنم، فهو واقـع ال حمالة بحق 
ذوي األفكار الباطلة مهام كانوا منتصبي القامات يف الدنيا وواثقني 
من أنفسـهم يف الظاهر؛ للداللة عىل استشعارهم الندم العميق عىل 
ما فرطوا يف أمرهم، إذ سيكون واقعهم احلرسة واحلرية والضالل.

.{4 3 2 1 0} -٢
ديـة  نظـراً ألن األفـكار اخلاطئـة ليسـت غـري ذات هنايـة جمُ
فحسـب، وإنـام وجودهـا يف اإلنسـان مرضّ بـه. فمن محـل أفكاراً 
ل إىل حالة تشـاؤم  سـلبية، انعكسـت يف واقعـه االجتامعي لتتحـوَّ
وحـرسة، ومـن ثـم تسـوقه إىل جهنم ليكـون األكثـر رشا يف زوايا 

اجلحيم.
فالفكرة السلبية تدفع بصاحبها إىل رش األماكن. بينام الفكرة 
الصحيحـة تضـع صاحبهـا يف املـكان الصحيح واملناسـب، حيث 
بِّ  لة عـىل الرَّ حتملـه عىل النظـر للحياة نظـرة إجيابية متفائلـة متوكِّ

القدير.
ونسـتفيد مـن اآلية الكريمـة أن أهم ما جيب أن يسـعى إليه 



١٥٦

الجهنميون شر مكاناً

ر نفسـه  اإلنسـان هو اخلالص مـن النار. فعـىل كل امرئ أن يتصوَّ
يف النار ثم يسـعى سـعياً للخروج منها، ليفوز حقـا بالتزحزح عن 
النار والدخول إىل اجلنة. ألن اخلري كل اخلري ما كانت عاقبته اجلنة، 
والرش كل الرش ما كانت عاقبته النار. وهذا اهلدف العظيم ال حتققه 
ال الشـبهات وال الوسـاوس، وإنـام بصائـر الوحـي ورؤ القرآن 

.A وسرية األنبياء واألئمة
بصائر وأحكام »

١- إن الفكـرة السـليمة والصائبـة هـي التـي تنتهي بك إىل 
احلق والنجاة من النار، وأما الفكرة التي تنتهي باإلنسان إىل جهنم، 

فال فائدة حقيقية من ورائها.
٢- أهم ما يفرتض أن يسعى إليه اإلنسان، هو اخلالص من 

النار.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٥٧

اخلالفة مشيئة اللَّـه، ال مشيئة البشر »

 < ; :  9 8 7 6}
.{? > =

***

تفصيل القول
ثنا القرآن الكريم يف هذا السياق من اآليات عن جمموعة  حدَّ
من احلقائق، ثم مل يلبث أن أتانا بحجج بالغة عىل هذه احلقائق، من 

واقع التاريخ.
فهـا هـي قصة موسـى وهـارون B، ومن ثـم قصة نوح

C، حجة بالغة يف هذا السياق.
قال ربنا سبحانه:

.{9 8 7 6} -١
فكـام أنـزل اهللا القـرآن عـىل خاتـم األنبيـاء K، كذلـك 
موسـى C آتـاه اهللا الكتـاب. فلم يكـن النبـي K بدعاً من 
الرسـل، وكان كتـاب النبي موسـى C حيوي بصائـر وأحكاماً 



١٥٨

ـه، ال مشيئة البشر الخالفة مشيئة اللَّ

وأمثلة وتعاليم أخالقية وكل ما فيه نفع اإلنسان وهدايته.
وحيـث يقـول: {7} فإننا نفهـم أن وراء اإليتاء بصيغة 
اجلمـع إرادة ربانيـة عظيمة جـدا، ولذلك تكون للكتـاب املأيتّ به 

قداسة خاصة وحرمة مميزة.
{> = < ; :} -٢

 ،C وهذا هو السـبيل الذي مع الرسـول يف أمة موسـى
فهو الكتاب والوزير.

وقولـه تعـاىل: {:} إشـارة واضحـة إىل أن خالفـة 
األنبياء ووزارهتم واإلمامة والوصاية من بعدهم، إنام تكون بجعل 
إهلي واختيار رباين، شـأهنا يف ذلك، شـأن النبوة نفسها، وهي التي 
ال تتـم إالَّ بجعل إهلي واختيـار رباين، نظراً ألن النبـوة وتفاصيلها 
وموازين تعيينها من األوامر اإلهلية. وهكذا اختيار الويص البد أن 
يكون من اخلصائص اإلهلية، ذلك ألن خالفة النبي امتداد لرسالته 
وتكميل ملهمته فكان من الرضوري أن تتوافر يف اخلليفة مواصفات 
النبي من العلم والعصمة والكرامة الربانية. وليس ألتباع النبي أن 
خيتـاروا بأنفسـهم من يشـاؤون، حتى ولـو حتقق إمجاعهـم املطلق 
والتام عىل شخص دون غريه؛ إذ مشيئة الناس يف هذا األمر ليست 
يف حملهـا، ألنـه ال صالحية هلم يف هـذا األمر، كـام ال صالحية هلم 

 Æ Å  Ä  Ã} :يف اختيـار النبـي، حيث قال ربنـا سـبحانه
Ç}(١). ألن اعتبار مشيئة الناس معياراً لتعيني اإلمام بمثابة 
دِّ عىل اهللا، وفيه من املفسـدة ما يف اختيار النبـي من قبل الناس،  الـرَّ
 K وهـو ال يكون، بل هـو بمثابة إبطال النبوة ومـا حققه النبي

(١) سورة األنعام، آية: ١٢٤.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٥٩

من إبالغ الرسالة.
لقـد كان هارون وزيراً ألخيه موسـى بجعل مبارش من قبل 
اهللا تعاىل، فحاربه قومه ومتردوا عليه، بتعيينهم السـامري قائداً هلم 
يف غيبة موسـى، حيث قادهم إىل عبـادة العجل، فكفروا باهللا تعاىل 
وأغضبوا نبيهم موسـى حتى حلَّ ما حـلَّ هبم من العذاب، وأُمروا 
مـن جانـب اهللا تعاىل بأن يقتلوا أنفسـهم تكفرياً هلـم عن جريمتهم 
الكرب برتكهم هارون بعد استضعافهم له وهتديدهم له بالقتل إن 

مل خيرت الصمت واالعتزال.
إن هـذه اآليـة املباركـة التـي وردت بعد مجلة اآليـات التي 
ث عـن أمة خاتـم األنبيـاء K، إنـام جـاءت لتوضيح ما  تتحـدَّ
ورد فيها من إشـارات، حتى لكأن هذه اآلية املباركة بمثابة إشـارة 
أخر فيام يتصل بواقع هذه األمة، إذ بيَّنت قضية الكتاب والوزير، 
اذه لتحقق  باعتبارمها السـبيل املُنزل مع الرسـول، وأنه البد من اختِّ
عي  اذ هذا السبيل، يفقد مدّ معنى االنتامء إىل الرسول. فإذا مل يتم اختِّ

االنتامء إىل الرسول مصداقيته.
وهنا إشارات البد من التنويه إليها:

* إن رسـول اهللا K قـال يف املتواتـر مـن احلديث ألمري 
بِيَّ  هُ الَ نَ نَّ ـى، إِالَّ أَ وسَ نْ مُ ونَ مِ ارُ لَةِ هَ نْزِ نِّي بِمَ املؤمنني C: «أَنْتَ مِ

ي»(١). بَعْدِ
انَ يفِ  ا كَ لُّ مَ تِي كُ ونُ يف أُمَّ ـيَكُ * وقال K خماطباً أمته: «سَ
مْ  هُ دَ تَّى لَوْ أَنَّ أَحَ ةِ حَ ذَّ ةِ بِالْقُ ـذَّ الْقُ لِ وَ لِ بِالنَّعْ وَ النَّعْ ذْ ائِيلَ حَ َ ي إِرسْ نـِ بَ

(١) بحار األنوار: ج٥، ص٦٩.



١٦٠

ـه، ال مشيئة البشر الخالفة مشيئة اللَّ

.(١)«.. وهُ تُمُ لْ خَ بٍّ لَدَ رَ ضَ حْ لَ جُ دَخَ
فـكان عيل C له كام كان هارون ملوسـى B، بل وزاد 
عليـه، حيـث جعلـه تعـاىل نفس الرسـول، كام جـاء يف تفسـري آية 

.C املباهلة، بينام مل نجد التعبري ذاته فيام يتَّصل هبارون
وهكـذا جعل اهللا عليا C وزيـراً للنبي K، كام جعل 
هـارون ملوسـى C، وقد نـصَّ عىل ذلك رسـول اهللا K، يف 
واقعة الغدير املشـهورة. والتي شهد عليها الصحابة، ونقلها غالبية 

املحدثني عرب قرون متواصلة.
وكـام انقلب قوم موسـى C عىل هـارون، كذلك انقلب 
أصحاب النبي عىل عيل، واالسـتضعاف كان قاسـامً مشرتكاً بينهام، 
شأنه يف ذلك شأن تقديمهام مصلحة الدين التي تقتيض عدم سلوك 

مسلك العنف والقتال السرتداد حقهام.
بصائر وأحكام »

١- إن خالفة النبي ووزارتـه واإلمامة والوصاية من بعده، 
إنـام تكـون بجعل إهلـي واختيار رباين، شـأهنا يف ذلك شـأن النبوة 

نفسها.
٢- ليـس ألتبـاع النبـي أن خيتاروا خليفته، حتـى ولو حتقق 
إمجاعهم عىل شخص فلن يصبح مرشوعاً، ألن اعتبار مشيئة الناس 

معياراً لتعيني اإلمام بعد النبي بمثابة الرد عىل جعل اهللا.

(١) بحار األنوار: ج٥٣، ص١٢٧.
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١٦١

الدمار عقىب الذين كذَّبوا »

 F  E  D  C  B  A  @}
.{I H G

من الحديث »

نَ  مَ يَالٍ إِالَّ زَ كْ طُّ إِالَّ بِمِ يحٌ قَ تْ رِ جَ رَ ا خَ ولُ اهللا K: «مَ سُ الَ رَ قَ
مَ  وْ تْ قَ لَكَ أَهْ ةِ فَ رَ بْ ِ قِ اإلْ رْ ثْلِ خَ تْ يفِ مِ جَ رَ َا فَخَ اهنِ زَّ ىلَ خُ تَتْ عَ َا عَ إِهنَّ ـادٍ؛ فَ عَ
انِهِ  زَّ ىلَ خُ تَا عَ هُ عَ إِنَّ نَ نُوحٍ C؛ فَ مَ نٍ إِالَّ زَ زْ طُّ إِالَّ بِوَ طَرٌ قَ لَ مَ زَ ا نَ مَ ادٍ، وَ عَ

.(١)«C ٍمَ نُوح وْ قَ اهللاُ بِهِ قَ رَ أَغْ ةِ فَ رَ بْ ِ قِ اإلْ رْ ثْلِ خَ جَ يفِ مِ رَ فَخَ
***

تفصيل القول
{F E D C B A @} -١

ـه إىل النبيني العظيمني: موسـى ووزيره هارون،  األمر موجَّ
ه إىل املكذبني بآيات اهللا، ومن قبل كان  أمرمها اهللا بالذهاب والتوجُّ

(١) من ال حيرضه الفقيه: ج١، ص٥٢٥.



١٦٢

بوا الدمار عقبى الذين كذَّ

.(١){v u ts r} : اهللا تعاىل قد قال هلام آمراً
ولكن هل القوم الذين ينبغي عىل موسـى وهارون الذهاب 

إليهم هم آل فرعون ذاهتم؟.
ب  بىل؛ ولكن ال ختصهم إذ إن سنة اهللا جارية يف كل من يُكذِّ
ـر بجملة  بآيـات اهللا بأنّـه يعرض نفسـه لعقاب شـديد، فاآلية تُذكِّ

حقائق.
أوالً: إن اهللا أمر النبي موسى وأخاه هارون إلبالغ الرسالة.

قت بآيات اهللا.  : إن الرسالة صدّ ثانياً
: إن القوم بآيات اهللا.  ثالثاً

. : إن اهللا دمرهم تدمرياً رابعاً
وهذه السنة جتري يف كل قوم، وذكرها هنا لتكون عربة لقوم 
بوا بالتوراة، وبسائر اآليات التي  . فهم حني كذَّ موسـى C أيضاً
ظهرت مع نبيهم موسـى C، واسرتسلوا مع السامري يف عبادة 
العجل، فإهنم قد سلكوا الطريق ذاته الذي سلكه عدوهم فرعون. 
ومن هنا كان جزاؤهم اجلزاء ذاته، ولكن حسـب مد جريمتهم، 

حيث إن اهللا أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم. وهكذا قال ربنا سبحانه:
.{HG} -١

ه عن اللعـب. فكام هو أرحم الرامحني  نزّ ألن اهللا عـز وجل مُ
حيـث يُسـبغ النعـم، ويُرسـل الرسـل والرسـاالت برمحتـه، فهـو 
كذلك شـديد العذاب وشديد النقمة، إذا ما حصل الكفران بنعمه 
مـل، ومهلته  والتكذيـب برسـله. واألمـر بينهـام أنـه يُمهـل وال هيُ

(١) سورة طه، آية ٤٣.
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مهـا إىل خلقه ال تعني كونه ينسـى. فالدمـار قد وقع عىل  قدِّ التـي يُ
كال القومني؛ سـواء فرعون وقومـه الذين أُغرقوا يف البحر، أو قوم 
اذ  ذَّ موسـى الذين أصبحوا فاسـدي العقائد واألفكار، وصاروا شُ
وا. ومهام تظاهروا  فُ قِ بت عليهم الذلة واملسـكنة أينام ثُ اآلفاق، ورضُ
رون من حيث استحقار  بالعزة واستخدموا القوة والثروة، فهم مدمّ

الشعوب هلم.
بـىل؛ إن اهللا تعـاىل، ومن خالل هذا املقطـع القرآين املقدس، 
قد أراد إلفات نظر أمة خاتم أنبيائه إىل أن سنة اهللا يف خلقه لن تتغري 

ن املدعون. ولن تتبدل، مهام كثرت االدعاءات وتلوّ
وبالفعل؛ ها نحن نر أوضاع املسـلمني وكيف يتحكم هبا 
أقوام األمم األخر، بمن فيهم شذاذ اآلفاق وقتلة األنبياء؛ وذلك 

.هبجرهم للقرآن وأئمة اهلد
بصائر وأحكام »

١- جـل جالل اهللا وتقدَّس عن اللهـو واللعب، فهو أرحم 
الرامحني، حيث يُنزل النعم ويُرسـل الرسـاالت برمحته. كذلك هو 
شديد العذاب عند الكفر بنعمه والتكذيب برسله.. إنه تعاىل يُمهل 

مل. وال هيُ
٢- إن سـنة اهللا يف خلقـه لن تتغري وهي جتـري يف اآلخرين 

بمثل ما جرت يف األولني.



١٦٤

مصير قوم نوح آية وعبرة

مصري قوم نوح آية وعربة »

 P O N M L K J}
.{X W V U T SR Q

***

تفصيل القول
ثَـل من األمثلـة القرآنية التي  هـذه اآلية الرشيفة تشـري إىل مَ
تنطـق باحلـق، وتُعربِّ عـن التفسـري األحسـن للحركـة االجتامعية 
واحلركـة التأرخيية؛ هذا التفسـري وهذا املثل يُشـكل البديل ألمثال 
ـنَّة إهليـة ثابتة، ليعـرف املهتم  الذيـن كفـروا، وهـذا املثل يوضح سُ
بمصـريه أن نظرتـه إىل احلضـارات السـابقة ال ينبغـي أن تكون إىل 
مـا خلَّفته من البنـاء التقني واملنتج الفني، وغريهـا. وإنام تكون إىل 

العوامل التي قضت عليها ودمرهتا، لنعرف كيف نتجنَّب أمثاهلا.
ثَل إالَّ أن  ثَل ومَ وبالرغـم من الفارق الزمني واجلغرايف بني مَ
سـنّة اهللا فيهام واحدة. هنا يرضب اهللا مثالً آخر، وهو سـابق لألول 
بحقب زمنية طويلة، وهذا املَثَل هو قصة نوح عليه السالم وقومه، 
ت تفاصيـل أحداثها وجـه األرض وطبيعة  هـذه القصة التي غـريَّ
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احلياة فيها.
كان نـوح النبـي C أول أويل العـزم من األنبيـاء، وكان 
دَّ من البكائني،  كثري اخلشية من اهللا، شديد البكاء من خشيته حتى عُ

بوه. ، ولكن قومه كذَّ هِ حِ ي نوحاً لكثرة نَوْ مِّ فسُ
.{N M L K J} -١

قوم نوح الذين تُشـري الشـواهد التارخيية إىل إقامتهم يف بالد 
بوا الرسل. مما يعني أحد أمرين: النهرين، قد كذَّ

- إما أن قوم نوح مل يأهتم رسول واحد فقط هو نوح، وإنام احلقبة 
الزمنية التي امتدت إىل تسعامئة ومخسني سنة قد شهدت بعثة العديد من 

الرسل إليهم، وكانت رسالة نوح C مهيمنة عىل أولئك الرسل. 
. - وإما أن التكذيب بنبي واحد يساوي التكذيب بالرسل مجيعاً

ورغـم وجـود النبي نوح C، ورغم تواتر الرسـل، ولكن 
بوهـم مجيعاً، وظلـوا عىل أصنامهـم عاكفني،  قومهـم كذّ
وعـىل مصاحلهـم الدنيويـة الباطلـة حريصـني، غافلـني 
عن أن رسـاالت هـؤالء األنبياء والرسـل كفيلة بتحقيق 
مصاحلهم الدنيوية عرب الطرق الرشعية، إضافة إىل تأمني 
سـعادهتم األخرويـة، إالَّ أن وسـاوس الشـيطان وأماين 
ارة بالسوء منعتهم دون االنقياد إىل الرسل. النفوس األمَّ

ومـن املعروف ملـن كان له قلـب، أن اخلري من اهللا 
املنعم املفضل.. أما النقمة والضالل والرش، فمرده إىل اإلنسـان نفسه 

وسوء أفعاله.

ــة  » -اآلي ــري  تش
الشريفة- إىل َمَثل من 
اليت  القرآنية  ــة  األمثل
وُتعبِّر  ــق،  باحل تنطق 
األحسن  التفسري  عن 
االجتماعية  ــة  للحرك

واحلركة التأرخيية.



١٦٦

مصير قوم نوح آية وعبرة

وملا كان التكذيب باملرسـلني عائداً إىل مصدره البرشي، فإن 
اإلنسان إذ ذاك سيُجز بام يُامثل جريمته يف التكذيب.

.{O} -٢
بأمر من اهللا وبتطبيق من جنود يعملون بأمره ال يفرتون، قد 
راد منه كبت احلق وقمع احلقيقة،  بني. إذ كام التكذيب يُ قَ املكذِّ أُغرِ

بقِ للمكذبني وال آلثارهم باقية. كذلك هو اإلغراق مل يُ
ـنَّة  نعـم؛ إن اهللا تعـاىل يريـد منا بالدرجـة األوىل أن نعي السُّ
التارخييـة الثابتـة لـد تصفحنـا تاريـخ املدنيـات السـابقة، دون 
االهنامك يف اكتشـاف الرتاث املادي البحت؛ لئالَّ نُصاب بداء البدء 

من الصفر الذي يعكس قلة العقل وندرة اخلربة وشدة الكسل.
.{SR Q P} -٣

حقـا مل يكـن اإلغراق لقوم نـوح ملجرد االنتقـام من هؤالء 
نبِّه من هو غافل عام  القـوم، وإنام ليكون أيضاً عربة ملـن يعترب، كي يُ
يُـؤدي به قعوده عـن احلق ومتاديه يف الباطـل. فقوم نوح C قد 
لـوا إىل عالمـة بارزة يف تأريـخ البرشية، إذ تالشـت حضارهتم  حتوَّ

الضخمة حني عجزوا عن مواجهة سيول املاء وغزارة املطر. 
ثَل يرسي يف كل عرص ومرص، يتمثَّل  بنيِّ ربنا سـبحانه ما هو مَ ثم يُ
، فقال سبحانه: جد عذاباً أليامً نته الثابتة، وأنه قد أعد لكل ظامل أينام وُ يف سُ

.{W V U T} -٤
دَ الصاحلني سـعادةً وخرياً،  عِ ـنة اهللا يف خلقـه أن يَ أي: أن سُ
ـد الظاملني بالعذاب األليم. وكلام كان ظلم الظاملني أشـد،  فيام يُوعِ
كان العـذاب آمل. ولعل األمل يف هـالك قوم نوح متثَّل يف طول األمد 
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يف املعانـاة، حيـث مـات قـوم نـوح باإلغراق، فـكان موهتـم موتاً 
بطيئـاً، حتى أصبحوا هبذه اإلماتة أحدوثة تلوكها ألسـن البرش عرب 
ى  بـني بعذابه األليم، بينام نَجَّ التاريخ. فسـحق اهللا تعاىل القوم املُكذِّ
الثلة القليلة من املؤمنني برسـالة نوح C، الذين ركبوا سفينتهم 

التي صنعها هلم نبيهم بإرادة اهللا وإرشاده.
ـي اهللا الصاحلـني إذا جلـؤوا إىل كهف التسـليم  نجِّ وهكـذا يُ

.ألولياء اهللا وركبوا سفينة النجاة املمتثلة يف طاعة أئمة اهلد
وهكـذا جـرت حـوادت التاريـخ؛ هالك قـومٍ ونجـاة آخرين. 
ليعـرف العـامل بـأرسه أن وراء هـالك الظاملـني املكذبني، كـام وأن وراء 
نجـاة املؤمنني، يد اهللا عز وجل، هـذه اليد املنتقمة من أعدائها، الرحيمة 
بأوليائها. وأن من اخلطأ الكبري تفسري حركة التاريخ بمعزل عن إرادة اهللا 
تعاىل، السيام إذا كان األمر متعلقاً بتكذيب أو تصديق رسله ورساالته.

بصائر وأحكام »

١- عـىل املهتـم بمصريه أن يعرف أن نظرتـه إىل احلضارات 
السـابقة ينبغـي أالَّ تكـون إىل ما خلفته مـن البناء التقنـي واملنتوج 
الفنـي، وإنام إىل العوامل التي قضت عليها ودمرهتا؛ ليعرف حقيقة 

احلضارة ودورهتا التارخيية، ويتخذ منها عربة تنفعه يف حياته.
٢- مـن سـنن اهللا تعـاىل يف خلقه، أنه يعد الصاحلني سـعادة 
. وكلام كان ظلم الظاملني أشـد كان  دُ املكذبني عذاباً عِ وخـرياً، فيام يَ

. عذاهبم أكثر ألماً



١٦٨

حضارات في مهب الريح

حضارات يف مهب الريح »

 _  ^  ]  \  [  Z  Y}
.{ a`

من الحديث »

ةً  َ ةِ لَعِربْ ـالِفَ ونِ السَّ رُ مْ يفِ الْقُ إِنَّ لَكُ قال أمري املؤمنني C: «وَ
نَ  نَةِ؟. أَيْ اعِ رَ نَاءُ الْفَ أَبْ نَـةُ وَ اعِ رَ نَ الْفَ ةِ؟. أَيْ لِقَ امَ نَاءُ الْعَ أَبْ ، وَ ـةُ لِقَ امَ نَ الْعَ أَيْ
ـلِنيَ  سَ ـنَنَ املُرْ وا سُ ؤُ فَ أَطْ تَلُوا النَّبِيِّنيَ وَ ينَ قَ سِّ الَّذِ ائِنِ الرَّ دَ ابُ مَ حَ أَصْ

؟..»(١). ينَ بَّارِ نَنَ اجلَ ا سُ يَوْ أَحْ وَ
***

تفصيل القول
سِّ -وخـالل الفرتات  لـكلٍّ من عادٍ وثمـودَ وأصحاب الرَّ
التي سـبقتهم أو ختللتهم أو أعقبتهم- كيانات حضارية يف اجلزيرة 
ات املناخيـة بعد انتهاء  العربيـة وأطرافهـا، والتي تعرضت للتغـريُّ
طوفـان النبـي نوح C وعـودة احليـاة إليها. وقـد حظيت تلك 

.(الوصية بالتقو) (١) هنج البالغة، خطبة رقم: ١٨٢
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الكيانات بقسـط من التطور، ولكن رسعان مـا وقعت يف متاهات 
الفساد، فبعث اهللا سبحانه رسـالً ليُنذروهم، ولكنهم أبوا إالَّ كفراً 
نهم من  وطغيانـاً، رغـم أن اهللا عز وجـل قد آتاهم من النعـم ما مكَّ
بناء مسـاكنهم حتـى يف قمم اجلبال وعىل سـفوحها وحول الينابيع 
. فغضـب اهللا عليهـم، فصاروا  وروافدهـا.. فـام زادهـم إالَّ نفـوراً

كأعجاز نخل خاوية.
ولقـد تنبَّـه العلم احلديـث إىل هذه احلقيقة، ومـد العالقة 
بني سـلوك اإلنسـان الطالح والصالح؛ وواقع الطبيعة. فإذا كانت 
ل إىل مقام  األرض عمومـاً تغضب عىل من يكفر برهبـا، فإهنا تتحوَّ
ب باهللا يمأل الـرب والبحر  أمـني ملـن يُؤمن برهبا. السـيام وأن املُكـذِّ
فسـاداً، عىل عكس املؤمن باهللا حيث يسـعى ليمألها عدالً وقسطاً 

 Ó Ò Ñ Ð} :وقد بنيَّ ربنا تعاىل هذه احلقيقة بقوله . وإعامراً
.(١){Ø × Ö Õ Ô

بصائر وأحكام »

١- لقـد بعـث اهللا تعـاىل إىل األمـم التـي نالـت قسـطاً من 
احلضارة رسـالً يرشـدوهنم إىل اخلري والصالح وينهوهنم عن الرش 
والفسـاد.. ولكنهـم ملـا أبـوا إالَّ الكفـر، غضب اهللا عليهـم وأنزل 

؛ فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية. عليهم عذاباً أليامً
٢- إن علينـا أن ندرس آثـار األمم املنقرضة يف ضوء بصائر 

ل إىل عرب نافعة لنا. الوحي لتتحوَّ

(١) سورة الروم، آية ٤١.
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إنذار الرب

إنذار الرب »

.{j i h g fe d c b}
***

سـنة اهللا يف هـالك األمـم الكافـرة واحـدة، وهـي متـرُّ عرب 
مراحل. فإذا انحرفت أمة وفسـدت فسـاداً اقتصاديا أو سياسيا أو 
جنسـيا أو أي نوع آخر من الفساد، فإن اهللا تعاىل يبعث إليهم رسالً 
فع  منذرين، فإن استجابوا ألولئك الرسل رفع عنهم العذاب، كام رُ
عـن قوم يونس C.. ويف هـذه املرحلة يرضب هلم هبم األمثال، 
كأن يقـول هلم الرسـول: أنتم جئتـم بعد قوم عاد أو قـوم ثمود أو 
قوم لـوط. ويذكرهم بمصري عاد، بمصري ثمـود، بمصري قوم نوح 

وغريهم، ويرضب هلم األمثال. 
واملثل يعني جزءاً بـارزاً من احلقيقة، وحينام يُنقل هذا اجلزء 

 .البارز تُعرف به األجزاء األخر
ويسـتمر الرسـول يف اإلنذار حتى تتم عليهم احلجة كاملة، 
فـإذا أرادوا أن يتقبلـوا املثـل تقبلـوه، وإالَّ فـإن العذاب يسـحقهم 

. رهم تدمرياً ويُدمِّ
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١٧١

 Å Ä Ã Â Á} :كذلـك قال ربنا تعاىل يف آيـة كريمة
.(١){Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

 J I H} :وقـال سـبحانه يف آيـة أخـر
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K

.(٢){U T

ونسـتفيد مـن هذه اآليـة الكريمة بصرية هامة، هـي أن ربنا 
هبم  تعاىل لرمحته الواسـعة بعباده ال يأخذ النـاس عىل غرة، وال يُعذِّ
إالَّ بعد أن يُواصل اإلنذار بعد اإلنذار، ويُعطيهم املهلة بعد املهلة.. 
بوا  بوا، كذَّ لكن الناس مع األسـف الشـديد إذا وجدوا أهنـم مل يُعذَّ
بالعـذاب وطالبوا بنزوله هبم فوراً ومتادوا يف الغي؛ لذلك قال ربنا 

سبحانه وتعاىل:
.{fe d c b} -١

لك األمم السـابقة كعاد وثمـود، وكذلك القرون  يعني مل هيُ
لكهم ربنا مرةً واحدةً ومن دون سـابق  التـي كانت قبل ذلـك؛ مل هيُ

إنذار، إنام أهلكهم بعدما رضب هلم األمثال. 
ثم قال ربنا سبحانه:

.{ihg} -٢
يعنـي بعـد رضب األمثـال ال يُمهلـون وال يُرمحـون، وإنـام 

. ينتهون انتهاءً كامالً
والعـربة التي نسـتفيدها من هذه اآلية؛ أن عىل اإلنسـان أالَّ 

(١) سورة اإلرساء، آية: ١٦.
(٢) سورة إبراهيم، آية: ٤٥.



١٧٢

إنذار الرب

يتـامد يف الغي حينام جيد فرص املهلة، هذه الفرص إنام هي فرص 
هنائية حيث يأيت من بعدها العذاب الشامل.

بصائر وأحكام »

١- من رمحة اهللا باإلنسان أنه ال يُؤاخذه من دون إنذار.
٢- عىل اإلنسـان أن يسـتفيد من فرص املهلة وال يتامد يف 
الغـي إذا رأ أن العذاب قد تأخـر عنه، لعلها هي الفرصة النهائية 

قبل أن يُصبح عربة ملن يأيت بعده.
٣- عىل اإلنسـان أن يضـع أمامه التاريخ ليعتـرب به، قبل أن 

يُصبح هو عربة لغريه.
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١٧٣

من عرب التاريخ »

 sr  q  p  o  n  m  l  k}
 {  z  y  x  wv  u  t

.{} |

من الحديث »

ةُ  يَ رْ ا الْقَ أَمَّ : «وَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ ودِ عَ َارُ ـةِ أَيبِ اجلْ ايَ وَ يفِ رِ
طَرَ اهللاُ  ، أَمْ مِ لُـوطٍ وْ ةُ قَ يَ رْ ومُ قَ ـدُ يَ سَ هِ ءِ، فَ ـوْ طَرَ السَّ تْ مَ رَ طـِ ي أُمْ الَّتـِ

.(١)« نْ طِنيٍ : مِ ولُ قُ ، يَ يلٍ جِّ نْ سِ ةً مِ جارَ مْ حِ يْهِ لَ عَ
***

تفصيل القول
.{n m  l k} -١

كان كفار مكة يمرون عىل القرية التي بادت وبقيت أطالهلا، 
ثِّل حضارة كبرية، إالَّ أن القرآن ال يدعوها  ولعل هذه القرية كانت متُ

(١) بحار األنوار: ج١٢، ص١٥٢.



١٧٤

من عبر التاريخ

باملدينة، ربام ألن املدينة هي التي حتكمها القيم اإلهلية.
ويبدو أن من حكمة اهللا تعاىل أنه يبقي عىل بعض آثار الذين 
ظلمـوا بعد هالكهـم لتكون عالمة بـارزة ملعرفـة احلقائق اخلاصة 
هبم، ولكي يتَّخذ منهم اآلخرون عربة. كام قال سـبحانه بالنسبة إىل 

 X  W V U T S} :فرعـون بعـد أن أغرقـه
.(١){Y

مِّرت بفعل  وكانـت أطالل تلـك القرية تدل عـىل أهنا قـد دُ
عذاب.

.{sr q p o} -٢
واملطر يف القرآن يسـتعمل لإلشارة إىل العذاب، بينام الغيث 
يسـتعمل للخري ألنه يُغيـث الناس من القحـط والفقر. وقد يكون 
مطر السـوء أشعة ضارة نزلت عىل أهل هذه القرية، أو عاصفة، أو 
حجـارة كحجارة طري األبابيل، أو مطـراً غزيراً أد هبم إىل الغرق 
بعـد انحرافهـم بسـيولٍ عاتيـة أو صاعقة مـن عذاب كتلـك التي 
أصابت أصحابَ األيكة الذين شـاهدوا سحابةً فظنوا أهنا عارضٌ 
لـت إىل عذاب، أو قـومَ عادٍ الذيـن قصفتهم  طرهـم ولكنهـا حتوَّ ممُ
الصخـور التـي محلهـا اهلـواء العاصـف هبـم، وكقوم لـوط الذين 

عصف هبم العذاب واقتُلعت األرض وأبيدوا بزلزال شديد.
.{wv u t} -٣

ار قريش،  هه اهللا سبحانه وتعاىل إىل كفَّ سؤال استنكاري يوجِّ
مفاده رضورة النظر واالعتبار؛ ذلك ألن أفضل العلم وخري حكمة 

(١) سورة يونس، آية: ٩٢.
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مهـا اللذان يتوفران مـن خالل التفكـر واالعتبـار.. ولكن أولئك 
اجلاهليني الذين كانوا يمرون بمسـاكن الذيـن ظلموا مل يعتربوا مما 

اقتىض االستنكار.
ر  إهنـم كانوا يروهنـا، ولكن رؤيتهـم مل تكن مقرونـة بالتفكُّ
بأسباب هذا الدمار اهلائل الذي أحدثه عذاب اهللا، ولذلك فرؤيتهم 

مل تعد رؤية.
والسـبب يف إحجامهم عن الرؤية املطلوبة، أهنم كانوا ذوي 

 Ì Ë    Ê É È  Ç Æ  Å} قلـوب حمجوبـة؛ إذ إهنـا
.(١){Í

أي: أن جوهر اإلنسـان يصري جوهـراً بليداً، حني ينعدم فيه 
التفكـري واالعتبـار، وينغلق قلبـه. والعلة الكبـرية يف بلوغهم هذه 

بيِّنها القرآن الكريم بقوله:  النقطة السحيقة من احلضيض يُ
.{| { z y  x} -٤

فهـم ال يُؤمنـون باآلخـرة وال يتوقعـون بعثاً إىل 
عامل جديد، فهم عاشوا يف حدود احلياة الدنيا وجحدوا 

بام وراءها فانغلقت قلوهبم. 
لقد أحاط التفكري املادي بأفكارهم، فلم يعودوا 
رون بام وراء املادة من قوانني، حتى أضحوا يُنكرون  يُفكِّ
عامل الغيب مجلةً وتفصيالً، بل وينسـبون كل حديث عام 
وراء املـادة إىل األسـاطري واخلُرافـات، وكل ظنهم أهنم 

يعيشـون ويموتون وما هم بمبعوثني، ولذلك فهم ال يُعريون أدنى 
(١) سورة احلج، آية ٤٦.

ــري  » البش ــخ  التاري إن   
ــس  لي ــه  ولكن ــة،  مدرس
لكل الناس، وإمنا ألولئك 
ــن يفتحون بصائرهم  الذي
وأن  ــار،  االعتب ــرض  لغ
بة بعذاب  آثار القرى اُملعذَّ
ــماء عالمة مهمة من  الس

عالمات مدرسة التاريخ.



١٧٦

من عبر التاريخ

أمهيـة ملن مـات قبلهم، إذ ال حسـاب أخـروي يف حسـاباهتم؛ أي 
أن عقوهلـم قـد انغلقت وقلوهبم قـد عميت وانعـدم فيهم التفكري 
واالعتبار؛ ألهنم أنكروا أصالً فطريا هاما جدا، وهو أصل اجلزاء؛ 
بعقابـه وثواب، وأنكروا أصل احلكمة من وجودهم وإجيادهم عىل 
األرض يف احلياة الدنيا، واعتربوا أنفسهم جمرد كائن طبيعي، يعيش 

ويفنى كبقية الكائنات غري املعنية باحلرش إىل يوم القيامة.
ـرض عليه القـرآن املجيد  إن اإليـامن بيـوم القيامـة الذي حيُ
وعمـوم املنهج اإلسـالمي يف التفكري هـو حجر الزاويـة يف املنهج 
العلمـي السـليم. وهكـذا كان مـن ينكـر اآلخرة أعمـى حتى عن 
معرفـة الدنيا؛ ألن الدنيا وجه واحد من احلقيقة فقط، فكيف يُفرسِّ 

احلقيقة من ال ير إالَّ وجهاً واحداً منها. 
ومن هنا فإن املؤمن باآلخرة يُضاعف يقينه؛ هذا اليقني الذي 
يرقى بذهن اإلنسان إىل مستو أخذ العربة ممن سبق ومن تفاصيل 
تميِّز  التاريخ، ليجتنب املهالـك وينطلق يف صناعة كيان حضاري مُ
ضت له احلضارات من  ض للعذاب اإلهلي كام تعرَّ ن عن التعرُّ حمصَّ

قبل.
ومـن هنا؛ يتضـح أن التاريخ البرشي مدرسـة، ولكنه ليس 
لـكل النـاس، وإنـام ألولئـك الذيـن يفتحـون بصائرهـم لغرض 
بة بعذاب السـامء عالمة مهمة من  االعتبـار، وأن آثـار القـر املُعذَّ
عالمـات مدرسـة التاريـخ. هذه املدرسـة التـي ال هتتـم بالقصور 
سـة والتامثيل القديمـة، بقدر اهتاممها بام هو  اخلربة واحلجارة املُكدَّ
وراء هذه األشـياء، من قوانني حكمتها ورسـمت خارطة مسريهتا 

عىل مر السنني والقرون.
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بصائر وأحكام »

١- مـن حكمـة اهللا تعـاىل أنـه يُبقي عـىل بعض آثـار الذين 
ظلموا آيةً وعالمةً ملعرفة احلقائق اخلاصة بأخذ العربة منها.

٢- إن اإليـامن بيـوم القيامـة مـن شـأنه أن يُضاعـف يقـني 
اإلنسـان؛ فيجعلـه أشـد اهتاممـاً بأخذ العـربة، وأكثـر حرصاً عىل 
االستفادة من تفاصيل التاريخ؛ ليتجنب املهالك وينطلق يف صناعة 

كيان حضاري سليم.
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لماذا االستهزاء بالرسول؟

ملاذا االستهزاء بالرسول؟ »

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦   ~}
.{ª © ¨ §

***

تفصيل القول
١- {~ ے ¡ ¢ £ ¤}.

 هتربـاً من اإليـامن باملنطـق السـليم والدعـوة الصادقة تر
البعـض يبـدأ بانتقـاص شـخصية مـن حيمل ذلـك املنطـق وتلك 
الدعـوة. وهكذا رشع الكفار باالسـتهزاء بالنبي K تغطيةً عىل 
عجزهـم عن حماورته حمـاورة منطقية؛ بـل تراهم حياولـون مغالبة 
أنفسـهم التي كادت تسـتيقظ حتـت تأثري احلجـج الدامغة. وهكذا 
جاء اسـتهزاؤهم فـراراً مـن احلقيقة ومـن أدلتها الواضحـة، التي 
اخرتقـت فطرهتم، وأيقظت عقوهلـم، ولكنهم كابروها وكفروا هبا 

واستهزؤوا بصاحب الدعوة. 
نا البرش يف أحسـن  ْ خيلق ربُّ ملَ وهنـا يُطرح التسـاؤل التايل: أَوَ
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١٧٩

تقويم يف جسـمه وروحه وعقله، فلامذا الكفر باحلقيقة واالستهزاء 
بالرسول؟.

اجلواب: ألن البرش يتهربون من املسؤولية، فرتاهم يُنكرون 
لون يف  يـوم اجلـزاء وختتلـط عندهم املعايـري؛ ولذلـك تراهـم يُوغِ
عنادهـم للرسـول، غافلني عـن أن أصل عنادهم للرسـول مردود 
إىل إنكارهـم إلمكانية حدوث يوم القيامة، ذلك اليوم الثقيل الذي 
يقفـون أمـام رهبم للحسـاب العسـري، وهـو -بـدوره- ناجم عن 

هروهبم من املسؤولية.
بـىل؛ إن إنكار يوم القيامة حيجـب العقول، فأنَّى ملن ال عقل 

له أن جيلس إىل طاولة احلوار املنطقي؟.
ة الرسول وقالوا: وهكذا استنكروا نُبوَّ

.{© ¨ § ¦ ¥ } -٢
ـذوا ألنفسـهم معايـري باطلـة لتقييـم النـاس،  إهنـم قـد اختَّ
- أن أفضل الناس أغناهم مـاالً. وهلذا مل يعرتفوا  فاعتقـدوا -مثـالً
بفضائل الرسـول مـن الرشف الرفيع والصـدق واألمانة.. وهكذا 

.K استهزؤوا بالنبي
بصائر وأحكام »

١- لقد خلق اهللا سـبحانه اإلنسـان يف أحسـن تقويم، سواءً 
مـن حيث تكوينـه اجلسـدي أو الروحي؛ ولكن ملاذا تـراه ينحرف 

ويضل وينسى؟.
ب من احلقيقة، وحتى  ألنه يتهرب من أمانة املسؤولية، فيتهرَّ



١٨٠

لماذا االستهزاء بالرسول؟

. لو عرفها مل يعرتف هبا عناداً واستكباراً
ب من ضغط األدلـة الدامغة ومن وخز  ٢- مـن أجـل التهرُّ

الوجدان، كان الكفار يستهزئون بالرسول.
٣- لكيـال يضـل اإلنسـان عـن السـبيل، عليـه أن ينظر إىل 

دة عن اهلو وعن العصبيات. رَّ الدعوات جمُ
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سيعلم الكافرون من أضل سبيًال »

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «}
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³

.{¿ ¾ ½ ¼
***

تفصيل القول
إذا أردنا رسم هرم لرتاتب العوامل املضادة للعلم واإليامن، 
فإننـا سـنجد اتِّبـاع اهلو يف رأس اهلـرم، حيث يسـتبد آنئذ اجلهل 
بمملكة النفس وتبدأ رحلة التسـافل عند اإلنسـان. وبالعكس، إذا 

انترص العلم واإليامن حيث تبدأ رحلة التكامل.
 يه القـرآن الكريم: اتِّبـاع اهلو وحضيـض التسـافل، يُسـمِّ

. قال اهللا تعاىل: {Ä  Ã Â Á  À}؟(١). اذه إهلاً واختِّ
واهلـو يتشـكل خارجيـا يف آهلـة تُعبـد مـن دون اهللا، فربـام 
روهـا، عـىل هيئـة صنـم أو طاغوت أو مـال أو منصـب وجاه.  صوَّ
ولذلـك تـمَّ احلثُّ عـىل مقاومـة اجلبت، و(هـو هو النفـس) قبل 

(١) سورة الفرقان، آية: ٤٣.
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سيعلم الكافرون من أضل سبيالً

احلث عىل مقاومة الطاغوت؛ ألن جهاد النفس أكرب وأوىل من جهاد 
. الطاغوت. وما مل يتم جهاد النفس، لن تعني جماهدة الطاغوت شيئاً
منا- هي رأس اهلرم يف قضية الكفر  إن عبـادة اهلو -كام قدَّ
باهللا تعاىل؛ إذ يمهد هلا اإلنسـان بالكفر بالقيامة، ثم الكفر بالرسول 
ثت عنـه اآليات السـابقة، ثـم هيبـط الكافر إىل  كـام حتدَّ
مسـتو العكوف عىل هو نفسـه فـرتاه يعبدها عبادةً 

. مطلقةً
وهنالك تنقلب لديه املقاييس، حيث يعترب املنكر 
معروفـاً واملعـروف منكـراً، حتى أنه ليعتـرب الدعوة إىل 

اهلد من جانب الرسول K نوع ضاللة.
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «}  -١

.{μ´
. واآلية دلَّت عـىل مد قوة  وا عنادهم صـرباً ـمُّ ثـم إهنم سَ
األدلة التي جاء هبا الرسـول إليهم حتـى جعلتهم -لوال عنادهم- 
يستسـلمون هلا، ذلك أن الكلمة الصادقة التي جاءت هبا رساالت 
اهللا كانت نافـذة يف ضامئرهم، مثرية لعقوهلم، متوافقة مع ما أودعه 

بُ يف فطرهتم. الرَّ
بىل؛ إن العناد يوقع ابن آدم يف مشاكل ال تنتهي، قد تُصاحبه 
إىل قـربه، بل إن من الناس من يلتصـق بالعناد حتى يف يوم القيامة، 
بل وحتى يف النار، بحيث لو أن اهللا تعاىل رده إىل الدار الدنيا فرضاً، 

  ç  æ} :ي عنه. يقول اهللا تعاىل عن الكفـار يف النار لعـاد إىل مـا هنُ
   ö   õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í  ì ë  ê  é     è

ــكل  » ــوى يتش  اهل
ــة  آهل يف  ــا  خارجيًّ
ــد من دون اهللا،  ُتعب
ــا،  روه صوَّ ــا  فرمب
ــى هيئة صنم أو  عل
ــوت أو مال أو  طاغ

منصب وجاه. 



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٨٣

.(١){1  0    /  .  -  ,  +  *  )(  '  & %  $  #  "  !
ويتضـح مـن ذلـك، مـد عظمة مـن خيتـار طريـق التوبة 
لـه عـىل طريق االعتـزاز باإلثـم؛ إذ التوبـة احلقيقيـة تعد يف  ويُفضِّ
املفهوم الساموي الغاية يف بلوغ اإلنسان التائب أعىل مراتب العقل، 

وحتكيم املعايري الصحيحة يف نفسه.
كيـف تقنـع من تردَّ يف مهـاوي الكفر حتـى انقلبت عنده 
ب  لَيس هو قد هترَّ املقاييـس؟. ال يشء ينفعه من املنطق السـليم، أَوَ

من املنطق وتشبث باالستهزاء هروباً من ضغط وجدانه؟.
بىل؛ هناك سبيل واحد قد ينفعه؛ إنذاره بام سيالقيه بتكذيبه. 

وهكذا قال اهللا تعاىل:
.{¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶} -٢

هلؤالء الذين امتزج العناد بنفوسهم، حتى قلب فيها املفاهيم 
ربهم بأنه  ه اهللا عز وجل إنذاره الشديد، وخيُ وأمات فيها العلم، يُوجِّ
 رها سـيعلمون مد قدِّ تعاىل سـوف يمهلهم، ثم يف السـاعة التي يُ
خرساهنم،وذلك حني يرون العذاب، سـواءً أكان عذاب الدنيا، أو 

عذاب القرب، أو عذاب يوم القيامة. 
ولكن ماذا سوف يعلمون؟.

سـيعلمون حـني يـرون عـذاب اهللا حقيقـة القيم التـي أركزها 
بُّ يف فطرة البرش، وأن انقالهبم عىل هـذه القيم مل ينفعهم نفعاً، بل  الـرَّ
إن علمهم بمن هو أضل سبيالً لن جيدهيم شيئاً غري تضاعف حرسهتم 

ى منه. نْجَ واشتداد معاناهتم وآالمهم؛ ألن عذاب اهللا ال مردّ له وال مَ
(١)  سورة األنعام، اآلية ٢٧ - ٢٨.



١٨٤

سيعلم الكافرون من أضل سبيالً

بصائر وأحكام »

١- إذا أردنـا رسـم هـرم لرتاتـب العوامـل املضـادة للعلم 
واإليـامن، فإننـا سـنجد اتِّبـاع اهلـو يف رأس اهلرم، حيث يسـتبد 

اجلهل آنئذ بمملكة النفس وتبدأ رحلة التسافل عند اإلنسان.
٢- إن العنـاد يُوقع ابن آدم يف أزمـات قد تُصاحبه إىل قربه، 

بل إىل يوم القيامة.
دُّ يف املفهوم السـاموي الغاية يف بلوغ  عَ ٣- التوبـة احلقيقيـة تُ

اإلنسان أعىل مراتب العقل وحتكيم املعايري الصحيحة يف حياته.
ـر بـني احلـني واآلخر قيـم احلق  ٤- عـىل اإلنسـان أن يتذكَّ
ويستحرضها، حتى ال تنامث يف ذهنه تلك القيم أو خيبت ضوؤها.
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أرأيت من اختذ إهله هواه؟ »

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À}
.{ÉÈ

من الحديث »

بَدُ  عْ نْ إِلَهٍ يُ ءِ مِ ـامَ ْت ظِل الْسَّ ا حتَ * قال رسـول اهللا K: «مَ
.(١)« تَّبَعٍ  مُ وً نْ هَ نْدَ اهللاِ مِ ظَمُ عِ نِ اهللاِ أَعْ وْ نْ دُ مِ

 إِلَهٌ  ـوَ * قـال أمـري املؤمنني عيل بـن أيب طالب B: «اهلَ
.(٣)« وً عَ هَ نَ مَ »(٢). وقال C: «الَ دِيْ دٌ بُوْ عْ مَ

***

تفصيل القول
.{À} -١

خيتار اإلنسان معبوده بنفسه، رغم العوامل التي تضغط عليه 
(١) املعجم الكبري، احلافظ سليامن بن أمحد الطرباين، ج٨، ص١٠٣.

(٢) غرر احلكم: حديث رقم ٦٩٩٩.

(٣) غرر احلكم: حديث رقم ٧٠٢٥.



١٨٦

أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟

الختياره،إذ أهنا رغم كثرهتا وشـدة تأثريها، تبقى عوامل مسـاعدة 
وليسـت عوامل حتمية. وهكذا كان اإلنسـان مسؤوالً عن اختيار 
لت سـائر العوامل املسـاعدة عليه مـن ضغوط،  عقيدتـه مهام شـكَّ

كاملجتمع واالقتصاد والسياسة وتراث اآلباء.
ل -كام سبق القول- عىل هيئة صنم أو  إن عبادة اهلو تتشكَّ
ه لإلنسان يف كل هذه  طاغوت أو عنرصية أو ما أشـبه، ولكن املوجِّ

اهليئات إنام هو هواه املطاع من دون اهللا.
{ÄÃÂÁ} -٢

ونستلهم من هذه الكلمة، بصائر شتى:
أوالً: إن نافذة التأثري يف اإلنسـان لرتك عبادة اهللا سبحانه إىل 
عبـادة األنـداد، هي اتِّبـاع اهلو. فإنك ال جتد مـن يعبد الطاغوت 
. واخلشية والطمع هي من عوارض  حبا له، إنام خشيةً منه أو طمعاً

.اهلو
) ال يعني بالرضورة  اذ األنداد (عبادة اهلو مثالً : إن اختِّ ثانياً
الركوع والسـجود وإقامة الشـعائر هلم، بل إنام هو االسرتسـال يف 

االتِّباع.
: السـبيل إىل إخالص العبودية هللا سبحانه يتمثَّل يف هني  ثالثاً

 À ¿ ¾ ½ ¼} :كـام قال ربنـا سـبحانه ،النفـس عن اهلو
.(١){É È Ç Æ } Ä Ã Â Á

بنيِّ لنا السياق القرآين حقيقة أخر وهي:  وبعد هذا يُ

(١) سورة النازعات، آية: ٤٠-٤١.
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١٨٧

.{È Ç Æ Å} -٣
حينـام يبلغ الفرد هذه املرحلـة املنحدرة من عبادة هواه، فإنه 
لَمَّ كل قلبه. وكأن هذا املقطع  لن تنفعه شفاعة الشافعني؛ ألنه قد اظْ
مـن اآلية ينتظم إىل حـد بعيد مع قوله تعـاىل يف موضع قرآين آخر: 

.(١){´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª}
وهذا الدرك األسفل إنام اختاره هو لنفسه، وإن من الظلم أن 
تنسـب ذلك إىل فعل اهللا سبحانه وتعاىل دون اإلنسان نفسه، السيام 
وأن النبي الذي ينفي اهللا تعاىل عنه الوكالة عىل من يتبع اهلو فيعبده 
فيصل إىل واقع ميؤوس منه.. قد أدّ مهمته بأفضل شـكل، كام أن 

رسالة النبي قد حوت كل حكم وصيغت بأفضل صيغة.
بصائر وأحكام »

١- إنـام اإلنسـان مسـؤول عـن سـلوكه واختيـار عقيدته، 
بالرغم من كل العوامل الضاغطة، كاملجتمع واالقتصاد والسياسة 

وتراث اآلباء.
٢- إن مـن يعبد هواه قد يصوره عىل هيئة صنم أو طاغوت 
ه له يف كل هذه اهليئات إنام  أو عنرص أو سلطة أو ثروة، ولكن املوجِّ

هو هواه املُطاع.
ك  َ ٣- عىل اإلنسـان أن يُراقب نفسه دائامً لكيال يسقط يف رشَ

.عبادة اهلو

(١) سورة الزمر، آية ١٩.



١٨٨

الكفار أضل من األنعام سبيالً

الكفار أضل من األنعام سبيًال »

 (' & % $ # " !}
.{2 1 0 / . -,  + * )

من الحديث »

دُ  مْ قـال اإلمـام عيل بن احلسـني زيـن العابديـن B: «احلَ
نَنِهِ  نْ مِ ـمْ مِ هُ ا أَبْالَ ىلَ مَ هِ عَ ْـدِ ةَ محَ فَ رِ عْ بَـادِهِ مَ نْ عِ بَسَ عَ ي لَـوْ حَ هللا الَّـذِ
مْ  لَ نَنِهِ فَ ـوا يفِ مِ فُ َّ ةِ، لَتَرصَ رَ ـهِ املُتَظَاهِ مِ نْ نِعَ مْ مِ يْهِ لَ ـبَغَ عَ أَسْ ، وَ ـةِ املُتَتَابِعَ
وا  جُ رَ لِكَ خلََ ذَ انُوا كَ لَوْ كَ . وَ وهُ رُ كُ مْ يَشْ لَ قِهِ فَ زْ وا يفِ رِ عُ سَّ تَوَ ، وَ وهُ دُ ْمَ حيَ
مِ  ْكَ ـفَ يفِ حمُ صَ امَ وَ انُوا كَ كَ يَّـةِ فَ يمِ دِّ الْبَهِ ـانِيَّةِ إِىلَ حَ نْسَ ِ ودِ اإلْ دُ ـنْ حُ مِ

.(١)«{1 0 / . -,  + * )} : كِتَابِهِ
***

تفصيل القول
حينام يسمع اإلنسان قوالً، أو يعقل قضية ثم ال ينتفع بام سمع 
أو عقل، فإنه يف احلقيقة كان كأن مل يسمع ومل يعقل. ملاذا؟ ألنه مل حيقق 

(١) الصحيفة السجادية: رقم (١) إذا ابتدأ C بالدعاء بدأ بالتحميد هللا.
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١٨٩

ر. اهلدف من سمعه وعقله، وعليه أن يُراجع منهجيته يف التفكُّ
وإن مـن أهـم عوامـل الضعـف يف املنهجيـة: أن اإلنسـان 
سبَّقاته الذهنية أو  يفتش بني املوضوعات ما يتناسـب وهواه؛ مثل مُ

موروثاته الثقافية أو مصاحله الذاتية أو محيَّاته وعصبيَّاته.
سـبَّقات الذهن إلنسـان ما؛ قاعدة الوالء  فمثالً قد تكون من مُ
املطلـق للحاكـم وقناعته التامة بعدم اخلروج عـىل احلاكم وإن ظلمه، 
وهو حني يصطدم باحلقيقة الساموية القائلة: {~ ے ¡ ¢}(١)، أو 
 ،(٢){| { z y x w  v u t} :قولـه تعـاىل
فإنه إن مل يأخذ هاتني البصريتني بعني االهتامم، يكون -يف واقع أمره- 
ـد جتاهل احلقيقة.  . بمعنى أنه تعمَّ كمن مل يسـمع شـيئاً ومل يعقل أمـراً
مه اهللا تعاىل ويُدينه أشـد اإلدانة، بل ويُعاقب عليه؛ ألنه  رّ وهـذا أمر حيُ
قـد صدر منـه كفران عميل ملا أنعـم اهللا تعاىل عليه، من كرامة السـمع 

والعقل، حتى هبط إىل مستو املخلوقات األدنى.
.{(' & % $ # " !} -١

للوصول إىل احلق يسـلك اإلنسـان أحد السـبيلني: فإما أن 
يعقل بنفسـه ويسـتفيد من جتاربه أو مما أودعه اهللا يف قلبه من ركائز 
املعرفة، وإما يسـتفيد مـن جتارب اآلخرين ويسـتمع إليهم. ولكن 
املشـكلة عنـد هـؤالء فقداهنم لـكال السـبيلني؛ فال هو يسـمع من 

اآلخرين سامعاً ينتفع به، وال هو يعقل. ولكن ملاذا؟.
ألهنـم اختاروا العمى عىل اهلـد، نتيجة تفضيلهم رغباهتم 

عىل عقوهلم، وأوهامهم عىل احلقائق.
(١) سورة األنعام، آية: ٥٧.
(٢) سورة املائدة، آية: ٤٤.



١٩٠

الكفار أضل من األنعام سبيالً

ونقـرأ يف التاريـخ أن أحـد قـادة قريـش -وهـو الوليـد بن 
املغـرية- جاء إىل النبـي K وطلب منه أن يعـرض عليه الدين، 
لت الكريمة، فام أن بلغ النبي من اآلية  فتال عليه آياتٍ من سورة فُصِّ
الكريمة: { 7 8 9 : ; >  =  <  ?}(١)، 
ر بدنه، وقامت كل شـعرة  ل املزيد، بل اقشـعَّ فـإذا بالوليـد ال يتحمَّ
ـرَّ إىل بيته، ولكنه مع  ة تأثّره بالقرآن) و مَ يف رأسـه وحليته (من شـدّ
(٢). ملاذا؟ ألنه مل يستطع أن يواجه ما يف نصوصها  ذلك اعتربه سحراً
من حقائق مناقضة ملسبَّقاته الفكرية وموروثاته الثقافية، وألنه كان 

يِّه. يرفض التفاعل اإلجيايب مع النص القرآين الصادق، متادياً يف غَ
.{1 0 / . -, + *  )} -٢

 حني يفقد اإلنسـان منهجية التفكري، ويتجربَّ عىل آيات اهلد
فإنه يتسافل إىل مصاف األنعام، بل هيبط إىل ما هو أدنى منها. ملاذا؟.

ألن األنعـام تعيش تابعة ملا أودع اهللا تعاىل فيها من الغرائز، فال 
جتد لنفسـها مناصاً من االنقياد لتلك الغرائز، وهي تكفيها السـتمرار 
مـه اهللا تعاىل بالقدرة  حياهتـا ومواجهة األخطار. أما اإلنسـان الذي كرَّ
عـىل التعقـل، فإنه ال يقدر عـىل مواجهة التحديـات إالَّ بالعقل، فإن مل 
ينتفـع به فإنه سـوف يُميس أسـوء مـن األنعام، ألنه مل يسـتفد من هذه 
ر يف احلياة عرب سرب احلقائق وتسخري  القدرة التي تعني البرش عىل التطوُّ
الطبيعة هبا، ولكنه حني أبى بعناده واستكرب بغروره وأنانيته.. أنَّى له أن 
يتطور ثقافيا وهو قد أغلق عىل عقله كل منفذ يمكن أن يمر من خالله 
يشء جديـد؟. ولذلـك؛ فإن مثل هـذا الفرد خيلق لنفسـه دائرةً حمكمة 
اإلغالق ثم يتقوقع فيها، فإذا جاء شـخص وأراد أن يكرس طوق هذه 

(١) سورة فصلت،آية ١٣.
(٢) بحار األنوار، ج٩، ص٢٤٤، احلديث ١٤٨.
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١٩١

الدائرة، فإنه يواجهه ويقاومه باملستو املامثل لقوة بناء هذه الدائرة.
روا قتله وحرقه  ومثال ذلك: أن قوم النبي إبراهيم C قرَّ

بالنار، وهو من أشد أنواع القتل. ملاذا؟.
ألنـه حطَّم دائـرة كربيائهم عندمـا حطَّم أصنامهـم؛ أي أن 
تقديسـهم ألصنامهـم كان ضمن دائرة صلدة قد أحاطوا أنفسـهم 
 C بطوقهـا، فكانت ردة فعلهم عنيفـة للغاية جتاه إبراهيم النبي

ألنه حاول إخراجهم من هذه الدائرة الزائفة.
ر أيضاً مسـتو احلقد الذي أضمره أهل مكة  ولنـا أن نتصوَّ
ضد الرسالة حينام عمد النبي K وأمري املؤمنني C إىل تسفيه 

معتقداهتم وحتطيم أصنامهم. 
قـد  الفرقـان  سـورة  مـن   (٤٤) اآليـة  إىل   (٤١) واآليـة 
دت أسـباب االنحراف لد اإلنسـان، وهي العناد الشخيص،  حدَّ
واملوروثـات االجتامعيـة، واتِّبـاع اهلو، حيث تتسـلط عليه حالة 

جعلته أدنى مستو من األنعام.
بصائر وأحكام »

١- حينام يسـمع اإلنسـان قوالً ما، أو يعقل قضية ما، ثم ال 
ينتفع بام سمع أو عقل، فإنه يف احلقيقة كان كام لو مل يسمع أو يعقل، 

وعليه بمراجعة منهجيته يف السامع والتعقل.
٢- حـني يفقد اإلنسـان منهجية التفكـري ويتجربَّ عىل آيات 
احلقيقة فإنه هيبـط بواقعه إىل مصافِّ األنعام، بل إنه يزداد عناداً إىل 

د بالغرائز كام عند األنعام. ما هو أدنى وأضل؛ ألنه مل يُزوَّ



١٩٢

ـه هذا خلق اللَّ

هذا خلق اللَّـه »

 <  ;  :  9   8  7  6  5  4  3}
 .{ C B A @ ? > =

من الحديث »

يف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر C يف قوله: {3 4 
رِ إِىلَ  جْ لُوعِ الْفَ َ طُ ا بَنيْ 5 6 7  8   9} فقـال C: «الظِّلُّ مَ

.(١)« سِ مْ لُوعِ الشَّ طُ
***

تفصيل القول
.{6 5 4 3} -١

ملاذا جاء اخلطاب هبذه الصيغة؟. أليس ألن االستفهام دعوة 
إىل اإلنسـان كـي جيعل مـن رؤيتـه إىل املخلوقات نظـرةً ثاقبة لكي 
يعرف مد حكمة اهللا يف خلقه ودقَّة صنعه وواسـع قدرته؟ ويؤيد 

(١) تفسري القمي: ج٢، ص١١٥.
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١٩٣

ذلـك أن فعل (رأ) ال حيتاج إىل التعدي بـ{5} ولكن.. ملا كان 
فعل الرؤية، هنا بمعنى النظر، فقد أضيف إليه حرف {5}.

ومل يتم التعبري بمفردة اسم اجلاللة (اهللا) مثالً بدالً من كلمة 
، لإلشـارة إىل التدبري املبـارش للخلق واالسـتواء عىل عرش  بّ الـرَّ

امللك.
بّ (التدبري) الذي ينبغي أن يلتفت إليه  ولكن ما هو فعل الرَّ

اإلنسان؟. إنه:
.{9 8 7} -٢

أي عـىل اإلنسـان أن ينظـر مليا لعله يكتشـف واقـع الظل، 
بّ  الـذي تدل حركتـه إىل يد القـدرة، حيث يرشف عليـه تدبري الرَّ
. فالظـل هو احتجـاب النـور والضوء عن  إرشافـاً تامـا ومسـتمراً
مسـاحة ما بفعل حاجز ما، كأن نضع عموداً، ليكون له ظل خمالف 

اه الضياء. من حيث اجتِّ
بّ سـبحانه بالنظـر إليه من خـالل آية،  وحينـام يأمرنـا الـرَّ
تتملَّكنـا روعتها ودقتها ونفاذ حكمتها، مثـل حركة األرض وهي 
تدور حول الشـمس فتنعكس عىل ما فيها أشعتها وظالل أشعتها، 
فإذا بنا نر ما يف األرض من جبال وأشجار وعامرات وما فيها من 

آيات اجلامل واجلالل.
أقول: حينام يأمرنا ربنا سـبحانه بالنظر إليه من خالل صنعه 
املتقـن وتدبريه احلسـن؛ فإنه يفتح إىل قلوبنا نوافـذ إىل نوره املتألِّق، 
حتى ننظر إليه بأبصار القلوب فنر جالله ومجاله ونر آثار رمحته 

وفواضل مننه.



١٩٤

ـه هذا خلق اللَّ

بّ لعبده بالنظـر إليه من  حقـا إهنـا نعمة كـرب أن يأذن الـرَّ
خـالل آياته، وحيسّ بحـالوة مناجاته، ويرتوي من عذب سـقياه، 
ـر قلبه مـن أدران الغفلة عنه؛ فيقتدي بأوليـاء اهللا الصاحلني،  ويُطهِّ
حيـث نـر اإلمـام زيـن العابدين عيل بـن احلسـني C يقول: 
اكَ  ضَ رِ ي، وَ تـِ بَابَ اكَ صَ وَ إِىلَ هَ ـي، وَ ِ هلَ َبَّتِكَ وَ يفِ حمَ قِي، وَ ـوْ إِلَيْـكَ شَ «وَ
ةُ  ايَ بُكَ غَ رْ قُ لِبَتِي، وَ كَ طَ ارُ وَ جِ تِي، وَ اجَ تُكَ حَ يَ ؤْ رُ يَتِي، وَ غْ بُ

تِي»(١). احَ رَ ] وَ اتِكَ [أُنْيسِ نَاجَ يفِ مُ ، وَ يلِ ؤْ سُ
اه. ومدُّ الظل يعني: حركته وامتداده من كل اجتِّ

.{= < ; :} -٣
فالظـل وامتـداده وسـكونه منـوط بمشـيئة اهللا 
منفصـل  الكـون  هـذا  يف  يشء  وال  وتعـاىل.  سـبحانه 
وجـوده وحركته وحياته وموته عن اإلرادة الربوبية؛ إذ 
كل األشـياء، مهام اسـتطالت وكربت أو تضاءلت وصغرت، فإهنا 
متعلقـة هبذه اإلرادة املطلقة. ولو شـاء اهللا -تبـارك وتعاىل- جلعل 
ك، وألفقده القدرة عىل االمتداد عىل مسـاحة  الظل سـاكناً ال يتحرَّ

األرض.
أي رغم أن الظل معلول لعلة تامة وهي الشـمس وحركتها 
الطبيعيـة، كام يبدو، إالَّ أن مشـيئة اهللا هلـا من اإلطالق ما هي قادرة 
بـه عىل أن جتعل الظل ثابتاً سـاكناً إما بسـكون مصدره وهو حركة 
ثَل عىل قدرة اهللا  ك مصدر الضوء. وهذا مَ الشمس أو حتى رغم حترُّ
سـبحانه وتعاىل، إذ ال قانون فوق قدرة اهللا ومشـيئته؛ ألنه تعاىل هو 

د القوانني الطبيعية. وجِ مُ
(١) الصحيفة السجادية: مناجاة املريدين.

ــة كربى  » ــا نعم إ 
أن يأذن الرَّّب لعبده 
بالنظر إليه من خالل 
حبالوة  وحيّس  آياته، 
ــوي  ــه، ويرت مناجات
ــقياه،  ــن عذب س م
ــن  ــه م ــر قلب وُيطهِّ

أدران الغفلة عنه.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٩٥

.{B A @ ? >} -٤
أي إن معلولية الظل حلركة الشـمس، أو إن شئت قلت: إن 
هـذا التالزم بينهام إنام هو جعل إهلي نابع عن إرادته، فال يشء يعلو 

القهر اإلهلي.
فالشـمس إذاً مهيمنـة بـإرادة اهللا عـىل وجـود الظـل، وهي 

الدليل عليه، إذ ال ظل بال مصدر للضوء، كالشمس أو املصباح.
لقد جعل اهللا الشمس دليالً عىل األظلة التي متتد إىل مسافات 
بعيـدة جدا حني الرشوق، وتتقلـص وتنكمش حني الظهر، وتعود 
إىل حالـة التمـدد عند الغروب، ثم تنقبض وتتالشـى عندما يغيب 

القرص هنائيا حيث حيلّ الليل.
 E D} :وهذا الذي أشـارت إليه اآلية الرشيفة التالية

.(١){H G F

ه ثم يقبضه إليه قبضاً يسـرياً،  بّ ويمدُّ وكام الظل يبسـطه الرَّ
رج املرعى ثم  . فهو الـذي خيُ كذلـك بيده قبض وبسـط خلقه مجيعاً
جيعله غثاءً أحو، وهو الذي جيعل احليوان املنوي إنسـاناً سويا ثم 
سـه يف اخللـق ثم يقبضه إليه ثـم يُعيده تارة أخـر، وهو الذي  نكِّ يُ
فتق الساموات واألرض بعد أن كانت رتقاً ثم يطوهيا كطي السجل 

للكتب كام بدأ اخللق األول يعيده.
وهكـذا دورات اخللـق يبسـطها ويقبضها كيف يشـاء. ولو 
بُّ ثم يقبضه، لعرف قدرة  ه الرَّ تدبر املرء يف ظل الشمس كيف يمدُّ

ف يف اخلالئق سبحانه. اهللا املهيمنة عىل خلقه كيف تترصَّ
(١) سورة الفرقان، آية: ٤٦.



١٩٦

ـه هذا خلق اللَّ

بصائر وأحكام »

١- ال يشء يف اخللـق منفصـل يف وجوده وحركته عن إرادة 
، والنظر إليها بتأمل وسيلة الوصول إىل املعرفة. بّ الرَّ

يط  ٢- ال تنظر -حني تصبح أو يميش- إىل الظواهر التي حتُ
بك. وإنام انظر لرتَ ربَّك من خالل آيات قدرته وعظيم رمحته.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

١٩٧

هيمنة اللَّـه »

.{I H G  F E D}
***

تفصيل القول
لعل صيغة اجلمع هنا {E} لإلشارة إىل اهليمنة اإلهلية 
عـىل كل األسـباب املؤثـرة عىل اخللق، من األجسـام البـارزة فوق 

. األرض ومن أشعة الشمس، والشمس بذاهتا أيضاً
أقـول: إن يف مواجهـة دوافـع الكفـر والضـالل التـي متَّت 
 ركائز اإليامن باهللا،  اإلشارة إليها يف اآليات القليلة السالفة، تتحدَّ
ومن أمهها سـعة إطار النظر إىل املحيط لـري العامل يف إطار واحد، 

ألن سعة الرؤية تعني إحراز أكرب قدر ممكن من احلقائق.
فحينام تكون نظرتنا إىل العامل املحيط بنا نظرة ثاقبة ذات تأمل 
واعتبار، نجد األرض وقد انبسـطت عليها أشعة الشمس وظالهلا 
. وهناك تُصبح الشـمس  بّ ثـم انحـرست عنها آيـة من آيـات الـرَّ
وظالهلا فوق األرض وما يعرتهيا من بسـط وقبض مدرسـةً إيامنية 

.لنا وهد



١٩٨

ـه هيمنة اللَّ

وهكذا يزداد املؤمن قرباً من ربِّه مع كل شارقة وغاربة.
بصائر وأحكام »

١- مـن أهـم منافع اإليـامن باهللا سـبحانه اتِّسـاع الرؤية إىل 
املحيط؛ ألن اتِّساع الرؤية يعني إحراز أكرب قدر ممكن من املعرفة.

بّ سبحانه عن الشمس وهي يف اجلهة العليا  ٢- حديث الرَّ
ده وانقباضه..  للنظر، وعن الظلّ فوق األرض يف حال إنسيابه ومتدُّ
يوصـل رؤية اإلنسـان إىل ذروة االتِّسـاع واالنفتـاح، ومن خالهلا 

بِّ معرفةً حقيقيَّة. ينقله إىل معرفة الرَّ
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١٩٩

ظواهر اخلليقة مناهج املعرفة »

 Q  P  O  N  M  L  K  J}
.{U T S R

من الحديث »

الَ  : «قَ الَ يِّ E قَ ـارِ َنْصَ بْدِ اهللا األْ رِ بْنِ عَ ابـِ ـنْ جَ يَ عَ وِ * رُ
نَيَّ  ا بُ نَ B: يَ يْامَ ـلَ دَ لِسُ اوُ نَ بْنِ دَ يْامَ ـلَ الَتْ أُمُّ سُ ـولُ اهللا K: قَ سُ رَ
رياً  قِ لَ فَ جُ عُ الرَّ يْلِ تَـدَ مِ بِاللَّ ةَ النَّوْ ثْرَ ـإِنَّ كَ ، فَ يْلِ مِ بِاللَّ ةَ النَّوْ ثْرَ كَ ـاكَ وَ إِيَّ

.(١)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ
.(٢)«.. دِ سَ ةٌ لِلْجَ احَ مُ رَ * قال اإلمام الصادق C: «النَّوْ

***

تفصيل القول
السـياق القـرآين هلذه اآليـة الكريمة وما بعدهـا من اآليات 
الثـالث التالية يدعـو إىل التأمـل يف منظومة متكاملة مـن الظواهر 

(١) من ال حيرضه الفقيه: ج٣، ص٥٥٦.

(٢) من ال حيرضه الفقيه: ج٤، ص٤٠٢.



٢٠٠

ظواهر الخليقة مناهج المعرفة

املحيطـة بنا والتي إذا مـا نظرنا إليها نظرة البصـري كوحدة واحدة، 
فسـوف نزداد خربة بالسـنن اإلهلية احلاكمـة يف أرجاء اخلليقة ومن 

خالهلا نزداد عرفاناً لربنا تعاىل.
فـامدُّ الظـل وقابضه وخالق الشـمس هو الـذي جعل الليل 
 ًلباسـاً والنوم سباتاً والنهار نشوراً، وهو الذي أرسل الرياح بُرش
لرمحته، وهو الذي يُنزل من السامء ماءً طهوراً ليغيث الناس بعد أن 

تراء هلم شبح املجاعة.
ف اهللا سـبحانه نفسـه لإلنسـان عرب صور تتكامل  هكذا يُعرِّ
يف خلقـه، ويف تكاملها آيـة تدبري، لئالَّ ينظر البـرش إىل ما حوله من 

ظواهر بمنهجية جتزيئية، ألهنا ال توصل املرء إىل احلقيقة التامة.
إن املخلـوق عاجـز عـن اإلحاطة علـامً بربه، وإنـام عليه أن 

يعرفه بأسامئه ومن خالل آياته.
.{O N M L K J } -١

ثمـة ثـالث زوايا ينبغـي لإلنسـان التأمل فيها، وهـي زوايا 
ملثلث واحد؛ هي زاوية ظواهر اخللق، وزاوية آيات اخلالق، وزاوية 

العالقة بني اجلوانب املختلفة من خلق اهللا.. كيف تتكامل؟.
- أنظرُ إليهـا، فأر فيها النور، وأملس  فهذه الشـمس -مثالً
بِّ خالقها، وأُدلِّـل بجامهلا عىل  منهـا الدفء، وأسـتدل هبا عىل الـرَّ
جانب مـن مجاله، وبعظمتها عىل يشء مـن عظمته، وبحركتها عىل 
جانـب من جوانـب هيمنتـه. فهاتـان إذاً زاويتان؛ زاوية الشـمس 
بِّ اخلالق. وهناك زاوية ثالثة، هي زاوية  املخلوقة، وزاوية آيات الرَّ
العالقة بني الشمس وبني النظام املحيط هبا؛ املؤثر فيها واملتأثر هبا.
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٢٠١

بنيِّ احلقائق، فإنه  ويكشـف هذا األمر لنا أنّ اهللا تعاىل حينام يُ
يبينها من زوايا متعددة. ومنطق القرآن هنا ينسـب هذه األفعال إىل 
اهللا سبحانه باسـتخدام مفردة {J} رغم أننا نعرف أنه سبحانه 
ر هلذه األعامل مالئكةً ووضع هلا سنناً وأنظمة، مما يعني أن  قد سـخّ
الفعل والتسـخري عائدان باألصل إىل اهللا تعاىل، ليس فقط يف خلق 
األشـياء وتقديرها ووضع أنظمة هلا، بل وأيضاً يف تدبريها وإجراء 

السنن عليها حلظة بلحظة.
 ر لإلنسـان، فرت وحـني نـر أن هذا النظام الدقيق مسـخَّ
الليل لباسـاً له والنهار معاشـاً والرياح والشـمس وظالهلا وغريها 
ختدمـه، نعـرف أنه -يف هناية املطـاف- كائن كريـم، وعليه أن يعي 
آفـاق هـذه الكرامة فيعبد ربـه وال يعبـد خملوقاً مثلـه أو أدنى منه: 

.{O N M L K J}
هكذا جعل ربنا الظالم ملنفعة اإلنسـان، حيث يسـترت به ابن 

آدم كام يسترت باللباس.
.{QP} -٢

إذ النـوم راحة ألعضاء اجلسـد، من تعب النهار ومشـاغله. 
وهـذه نعمـة كبـرية جـدا، قـد يغفل عنهـا اإلنسـان السـوي، ألنه 
يسـتثمرها بشـكل تلقائي، إالَّ أن املُصاب باألرق يعي جيداً حقيقة 

هذه النعمة.
.{TSR} -٣

مل يصـف النهار ومل يسـمِّ فائدتـه باليقظة، وإنام بالنشـور؛ إذ 
النهار يقظة وانبعاث.



٢٠٢
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ـد البن آدم  إن هـذا العـرض املُميَّـز للظواهـر املخلوقة يُؤكِّ
رضورة االنفتـاح عليهـا وعـىل أمثاهلـا، دون التقوقـع عنهـا؛ ألن 
التقوقـع يبعده عن اإليامن بربِّـه، ألن اإليامن قرين املعرفة، واملعرفة 
ال تتأتـى ما مل يتوفر االنفتاح، واالنفتاح عىل اخلليقة وظواهرها من 
أهـم وسـائل املعرفة. وباالنفتـاح يُعرف تدبري اهللا ومـد هيمنته، 

ل هذه املعرفة إىل يقني. حتى تتحوَّ
بصائر وأحكام »

١- كل املخلوقـات عاجزون عن إدراك ذات اهللا سـبحانه، 
وإنام عليهم أن يعرفوه بأسامئه وصفاته ومن خالل أفعاله وآياته.

٢- االنفتاح عىل الطبيعة وظواهرها من أهم وسائل املعرفة، 
ل  وهبـذا االنفتاح يُعرف صنع اهللا تعاىل ومد هيمنته.. حتى تتحوَّ

هذه املعرفة إىل يقني.
٣- نسـتلهم من اآلية أن خري ما نستفيده وقايةً من مرديات 
اهلـو، وأخطـار الدنيـا، إنام هو الليـل ظالمه وهـدوؤه، وكذلك 

. السبات فيه، بينام نستفيد من النهار انبعاثاً وحركةً ونشوراً
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من أفعال اللَّـه يف الطبيعة »

 ^] \ [ Z Y X W V}
 h g f e d c b a ` _

.{ o n m l k j i

من الحديث »

 :C عن املفضل قال: قال اإلمام جعفر الصادق
ابِ  ـحَ نَ السَّ ـاتِ مِ يَ ـنَ اآلْ ظِيـمِ مِ ُ إِىلَ الْعَ ـنيْ تِ الْعَ ـمَّ نَظَـرَ «ثُ
سُ  لْمَ ـدَ لَـهُ يُ سَ ، الَ جَ انِ خَ لَةِ الدُّ نْزِ ضِ بِمَ َرْ األْ ءِ وَ ـامَ َ السَّ رِ بَـنيْ ـخَّ املُسَ
الَ  يْئاً وَ ا شَ نْهَ كُ مِ َرِّ الَ حيُ ةَ فَ رَ ـجَ لَّلُ الشَّ تَخَ ، يَ بَالِ ِ اجلْ ضِ وَ َرْ نَ األْ ءٍ مِ ْ بِيشَ
ولُ  يَحُ بَانُ فَ كْ ضُ الرُّ ِ ـرتَ عْ ءٍ يَ ْ ا بِيشَ نْهَ لَـقُ مِ عْ الَ يَ ناً، وَ صْ ـا غُ نْهَ ُ مِ ْـرصِ هيَ
تِهِ  ثْرَ كَ لِ املَاءِ وَ نْ ثِقْ لُ مِ تَمِ ْ حيَ ، وَ تِهِ ثَافَ كَ تِهِ وَ مَ لْ نْ ظُ نْ بَعْضٍ مِ مْ مِ هُ بَعْضُ
وقِ  ُ الْربُ ـةِ وَ ادِعَ قِ الصَّ اعِ وَ ـنَ الصَّ ا فِيهِ مِ عَ مَ تِهِ مَ فَ ـىلَ صِ رُ عَ دَ قْ ـا الَ يُ مَ
الَ  تَهُ وَ فَ امُ صِ هَ َوْ غُ األْ بْلُ ا الَ تَ لِيدِ مَ اجلَ دِ وَ َ الْربَ الثَّلْجِ وَ دِ وَ عْ الرَّ ةِ وَ عَ مِ الالَّ
دَ  عْ عُ بَ تَمِ ْ اءِ جيَ وَ تَقِال يفِ اهلَ سْ جُ مُ رُ يَخْ ، فَ ائِبِهِ جَ نْهِ عَ لُوبُ إِىلَ كُ ي الْقُ تَدِ ْ هتَ
يْثُ  ا إِىلَ حَ هَ لِّ اتِ كُ هَ ِ نَ اجلْ ـاحُ مِ يَ هُ الرِّ قُ رِّ فَ لِهِ تُ ايُ زَ دَ تَ عْ مُ بَ تَحِ لْ يَ قِـهِ وَ رُّ فَ تَ
نَ  كٌ بِامَ فِيهِ مِ سِّ تَمَ ، مُ رَ لُو أُخْ عْ يَ ةً وَ رَّ لُ مَ ـفُ َا، يَسْ هبِّ نِ اهللا رَ هُ بِإِذْ ـوقُ تَسُ
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ايضِ  َرَ ىلَ األْ رُّ عَ مُ ، يَ ورُ هُ الْبُحُ نـْ تْ مِ ارَ اهُ صَ جَ ا أَزْ ي إِذَ ثِريِ الَّذِ املَـاءِ الْكَ
ا الَ  يَ إِىلَ مَ نْتَهِ تَّـى يَ طَةٌ حَ قْ نْهُ نُ نْقُـصُ مِ انِ املُتَنَائِيَةِ الَ تَ الْبُلْـدَ ةِ وَ ريَ ثـِ الْكَ

.(١)«.. ةٍ طْرَ دَ قَ عْ ةً بَ طْرَ ا فِيهِ قَ لَ مَ سِ ْ خِ فَريُ اسِ رَ نَ الْفَ ْىصَ مِ حيُ
هُ لَيْسَ  ا إِنَّ : «أَمَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ ِّ عَ يلِ ةَ الثُّامَ ْزَ نْ أَيبِ محَ * عَ
لَّ  . إِنَّ اهللاَ جَ اءُ يْثُ يَشَ هُ حَ عُ ، وَ لَكِنَّ اهللاَ يَضَ نَةٍ نْ سَ طَراً مِ لُّ مَ نَةٍ أَقَ نْ سَ مِ
نَ املَطَرِ  مْ مِ رَ لَهُ دَّ انَ قَ ا كَ مْ مَ نْهُ فَ عَ َ مٌ بِاملَعَايصِ رصَ وْ لَ قَ مِ ا عَ لُهُ إِذَ الَ جَ

.(٢)«.. بَالِ ِ اجلْ ارِ وَ الْبِحَ يَايفِ وَ إِىلَ الْفَ مْ وَ هِ ِ ريْ نَةِ إِىلَ غَ يفِ تِلْكَ السَّ
***

تفصيل القول
تلـك هي آية أخر من آيـات اهللا التي هي الغاية يف اإلتقان 
واللطف، يصورها لنا كتاب اهللا تعاىل، داعياً إىل التفاعل معها، حتى 
يـزداد املؤمن يقيناً، ولكيـال تكون نظرته إىل الكائنـات وظواهرها 
نظرة سـاذجة وسـطحية وجمردة عـن االعتبار؛ ألن هـذا النوع من 

النظر ال يصل باإلنسان ال إىل إغناء الفكر وال إىل سالمة الروح.
.{WV} -١

دبِّر ذلك اخللق؛  ر وخلق، وهو الذي يُ اهللا دون سـواه قد قدَّ
إذ إن يد اهللا مبسـوطة كل البسـط، وال حدود هليمنته عىل الظواهر 

واحلاالت املختلفة يف خلقه.
.{YX} -٢

وكأن الرياح كانت ممسـوكة، فأرسـلها اهللا تعاىل ألداء مهمة 
(١) بحار األنوار: ج٣، ص١٦٣.

(٢) بحار األنوار: ج٨٨، ص٣٢٨.
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معينة، وليسـت هي مرتوكة بال سـبب، وال هي مرسلة بال هدف. 
وهـذا يعنـي أن النظـام الدقيق من لطيف فعـل اهللا يف كل يشء. ثم 
دة  تعدِّ هي ليست رحياً واحدة، لتُؤدِّي مهمة واحدة، بل هي رياح مُ

ومتفاوتة يف االنطالق ويف املهمة ويف التوقيت.
.{^] \ [ Z} -٣

وأحد نـامذج الرمحة اإلهلية هنا هو املـاء، الذي حتمل الرياح 
ماليني األطنان منه، فتسوقه من بلد إىل بلد حسب احلكمة الربانية 
د احلاجة إىل كميات املطر ومناسـيب املياه، والدقة البالغة  دِّ التـي حتُ
يف عمليـة محل املياه بواسـطة الرياح، ثم إنزال املياه عىل مسـاحات 
وي عـن أمري الؤمنـني عيل بـن أيب طالب C أنه  دة. وقـد رُ ـدَّ حمُ
لِّ  اتِ املَطَرِ إِىلَ كُ طَرَ قَ ضِ كَ َرْ ءِ إِىلَ األْ ـامَ نَ السَّ لُ مِ نْزِ رَ يَ َمْ إِنَّ األْ قال: «فَ

.(١)« انٍ ةٍ أَوْ نُقْصَ ادَ يَ نْ زِ ا مِ مَ لَهَ سِ سٍ بِامَ قُ نَفْ
وقد أوكل اهللا سـبحانه بكل قطـرة من قطرات املطر مالئكة 

خلزن املطر، وآخرون هيبطون مع قطر املطر إذا نزل.
هذا ما نقرؤه يف دعاء اإلمام عيل بن احلسني B يف الصالة عىل 
مْ  تَهُ صْ تَصَ ينَ اخْ ةِ الَّذِ ئِكَ لِ املَالَ بَائـِ قَ ب: «وَ قرَّ لَك مُ َلـة العرش وكل مَ محَ
مْ بُطُونَ  نْتَهُ كَ أَسْ ، وَ كَ يسِ دِ ابِ بِتَقْ َ الرشَّ امِ وَ نِ الطَّعَ مْ عَ نَيْتَهُ أَغْ ، وَ كَ سِ لِنَفْ
 ، كَ دِ عْ مِ وَ رُ بِتَـامَ َمْ لَ األْ ا نَـزَ ا إِذَ ائِهَ جَ ـىلَ أَرْ يـنَ عَ الَّذِ ، وَ اتِكَ وَ ـامَ بَـاقِ سَ أَطْ
لُ  جَ عُ زَ ـمَ هِ يُسْ رِ جْ تِ زَ وْ ي بِصَ الَّذِ ، وَ ابِ ـحَ رِ السَّ اجِ وَ زَ انِ املَطَرِ وَ ـزَّ خُ وَ
 ، وقِ ُ قُ الْربُ اعِ وَ عَـتْ صَ ابِ الْتَمَ ـحَ ةُ السَّ يفَ فِ تْ بِهِ حَ ـبَحَ ا سَ إِذَ ودِ، وَ عُ الرُّ

 .(٢)«.. لَ زَ ا نَ طْرِ املَطَرِ إِذَ عَ قَ ابِطِنيَ مَ اهلَ دِ، وَ َ الْربَ يِّعِي الثَّلْجِ وَ شَ مُ وَ
(١) هنج البالغة، خطبة رقم: ٢٣.

(٢) الصحيفة السجادية: الدعاء رقم: ٣.
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هـذه الدقـة تدفـع بمـن كان لـه عقـل وقلـب سـليمني إىل 
بِّ اخللق. االستزادة من املعرفة برَ

إذاً؛ فاملـاء رمحـة، والرياح تسـبق املطـر وحتمله، فهـي تُبرشِّ 
رب عنها. هبطوله. وهكذا كل رمحة إهلية تسبقها بشائر ختُ

.{c b a `  _} -٤
، وما هي  اهللا تعاىل هو املنزل للامء من السـامء، ولكن أي ماءٍ

صفة هذا املاء ودوره؟.
ـراً، فهو طهور.  طهِّ إنـه املاء الطهـور؛ بمعنى كونه طاهـراً مُ
ومعـروف أن مـاء املطـر من أغنـى أنواع امليـاه، لذلك فهـو طاهر 
ر لغريه، وهو كذلك أحىل مذاقاً وأهنأ رشاباً ملا فيه من  طهِّ بنفسـه، مُ
فاء. واملاء هو رمز احلياة، فاحلياة تتنزل عىل املخلوقات  الطُّهر والصَّ

رة هلم. بال عناءٍ منهم، وإنام هي نعمة عظيمة مُسخَّ
.{hgfe} -٥

فاملـاء الطهـور املنـزل يف السـامء أداة إحيـاء للبلـدة امليتـة. 
واحلديث هنا عن البلدة امليتة، ملاذا؟.

أوالً: ألن األرض ال متوت متاماً، وإنام فيها عنارص كامنة من 
احلياة، وإالَّ ملا انتفعت باملاء.

رنـا بالصلـة الوثيقـة بـني املـاء واحليـاة  : إن اآليـة تُذكِّ ثانيـاً
احلضاريـة. فاملـاء حيـاة للنبـات واألحيـاء، وطعـام للبـرش، ونامء 

للثروة، وحركة اقتصادية متكاملة.
وبعض خرباء احلضارات يعتقـدون أن اللبنة األوىل للبنيان 
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احلضـاري إنام هو التنمية الزراعيـة، وهي رهينة الغيث. ولعل بقية 
اآلية تشري إىل هذه احلقيقة.

.{n m l k j i} -٦
ومـن فوائـد املـاء املنزل من السـامء -غـري إحيـاء األرايض 
امليتة- سـقي املخلوقات واألنعام لرتعـى، بل وليرشب منها أناس 
كثريون، وهم بدورهم سـينتفعون من حلـوم وأصواف ولبن تلكم 

هتا لد أسفارهم. األنعام، إضافة إىل انتفاعهم من قوَّ
ويبـدو مـن مفهوم اآليـة، أن تكاثـر أعداد البـرش منوط إىل 

 j} حدٍّ كبـري جدا بكثرة األمطار ووفرة املياه. ولعل تقديم كلمة
ر ملا  ر اخللق قدَّ k} للداللـة عىل أن اخلالق هو الرازق. فمن قدَّ
خلق الرزق، والرزق يكون مقداراً حسب حاجة اخللق. وكانه جاء 
التعبـري بـ(مـا) وليس (من) ألن ما خلـق اهللا من أصناف غري ذوي 

العقول أكثر عدداً وأوسع حاجة إىل املاء.
بصائر وأحكام  »

الرياح املبرشات من لطيف صنع اهللا تعاىل، والتي هي الغاية 
رها لنا القـرآن داعياً إىل التأمل فيها ليزداد  يف اإلتقـان.. حيث يُصوِّ
اإلنسـان يقينـاً؛ فال تكـون نظراتـه إىل الكائنـات وظواهرها نظرة 
سـطحية؛ ألن هذا النوع من النظر ال يصل بالناظر إىل إغناء الفكر 

بالعربة وال إغناء الروح باإليامن.



٢٠٨

فأبى أكثر الناس إالَّ كفوراً

فأىب أكثر الناس إالَّ كفورًا »

 v  u  t  s  r  q  p}
.{y x w

من الحديث »

لِ اهللا  وْ سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ نَاسُ عَ طِرَ الْ بَيْح قَال: «مُ بِيْعُ بْن صُ  الرَّ وَ رَ
 ، ِ لَنيْ جُ ا رَ بَحَ الْنَّاسُ فِيْهَ نَّبِيُّ K: أَصْ الَ الْ بَحَ قَ امَّ أَصْ لَ ، فَ يْلَـةٍ اتِ لَ ذَ
ا  أَمَّ . وَ هُ يَاثَ غِ ، وَ يَاهُ قْ ىلَ سُ اىلَ عَ عَ دُ اهللاَ تَ مَ يَحْ اكِرُ فَ ا الْشَّ أَمَّ ، فَ افِرٌ كَ اكِرٌ وَ شَ

ا»(١). ذَ كَ ا وَ ذَ ءِ كَ ا بِنَوْ نَ طِرْ : مُ لُ وْ يَقُ افِرُ فَ الْكَ
***

تفصيل القول
.{q p} -١

رها بصور كثرية حسب  ل األمثال، وصوَّ إن اهللا تعاىل قد فصَّ
أفهـام النـاس ومسـتوياهتم. والترصيـف حتريك وتقليـب، وذلك 

هبدف عظيم قال عنه سبحانه:
(١) اجلامع ألحكام القرآن: ج١٤، ص٥٧.
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.{sr} -٢
أن املُخاطَـب بأمثـال اإليـامن هـم النـاس، فلم تكـن غريبةً 
عنهم، ومل يكن فهمها من جانبهم أمراً صعباً، ألن اهللا تبارك وتعاىل 
بُّ اإلنسـان، ولو مل  أرحـم الرامحـني، ومن جتلياته ومن رمحته أنه حيُ
نَّ عليه بالنعم  يكن حيبه ملا بعث إليه األنبياء، وملا أنزل الكتب، وملا مَ
املتوالية؛ فاحلب والرمحة مها جوهر ما أُنزل عىل اإلنسان وما أُرسل 
رتَكِزاً  ره بخالقه، بعد أن جعل اإليامن به مُ إليـه، ومن رمحته أنـه يُذكِّ
يف فطرته، فهو بحاجة إىل إثارة وتذكري ليعرف ما يليق به من موقف 

.. ولكن ماذا بعد الذكر؟. جتاه خالقه، عطاءً له وإكراماً
.{x w v u t}

أكثـر الناس أغلقـوا منافـذ أفئدهتم وسـمعهم وأبصارهم، 
وعطَّلـوا عقوهلـم، واسرتسـلوا مع وسـاوس الشـيطان وضغوط 
ارة بالسوء، حتى أصبحوا رصعى يف حضيض الكفران  النفس األمَّ

هبذه النعمة (نعمة التذكرة).
ومفـردة {x} إشـارة إىل شـدة الكفـر واسـتمراره. 
ونسـتفيد من هذه الكلمة أيضاً أن الواجب كان يقتيض شـكر نعمة 

الرسالة، فلم تشكر، وإنام كانت ردة الفعل مزيداً من الكفران.
بيَّتـة للكفر، وهو مطاع  والتعبـري هنا يدل عىل وجود نية مُ

اهه، واختيار سيئ وجحود. باجتِّ
فه اهللا تعاىل هلم من األمثال  روا بام رصَّ كَّ ذَّ وإباء أكثر الناس أن يَ
واآليـات، يدعونا إىل عدم االنسـياق وراء التيـار االجتامعي، وأنه 
مـن أراد اإلرصار عىل ذلك، فالبد أن يسـتعد ملواجهـة التيار العام 



٢١٠

فأبى أكثر الناس إالَّ كفوراً

وأن يتسلَّح باالستقالل يف إرادته واختياره العقيدة الصحيحة، فال 
ر للتقليد يف العقائد. ربِّ مُ

بصائر وأحكام »

١- احلـب والرمحـة مها جوهر ما أنزل اهللا عىل اإلنسـان من 
رسـالة؛ ومنهام نعمـة الذكر التي إذا اسـتوعبها الناس تضاعفت 

النعم عليهم.
٢- والناس قد أبوا بنيِّة مبيَّتة وانتخاب سـيئ التذكر؛ مما دل 

عىل املزيد من كفران النعم.
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الكفار ال يهتدون بالنذير »

{z }  | { ~ ے ¡¢}.
***

تفصيل القول
.{z} -١

أداة رشط تُشعر باستبعاد ما بعدها.
.{{} -٢

ـم اهللا سـبحانه  تعظيـم لـإلرادة اإلهليـة. إذ باملشـيئة يتحكَّ
ارت اخللق. بمقدَّ

.{|} -٣
الـالم للتأكيد إلمكانيـة البعثة، مع أنه سـبق بحرف الرشط 
{z} أي ال راد ملشـيئة اهللا. وال يشء حمـالٌ أمـام إرادة اخلالـق 
رون  املقتـدر، ولكن ماذا ينفع النذير واحلـال أن الكافرين كانوا يُربِّ
كفرهم بتربيـرات واهية، متغافلني عن أن أسـاس كفرهم نابع من 

أنفسهم هم قبل أي يشء آخر؟.



٢١٢

الكفار ال يهتدون بالنذير

٤- {{ ~ ے ¡}.
قد نسـتلهم من اآلية الكريمة أنه لو كان أهل القر بعيدين 
عـن األعذار الباطلـة، لكان مـن املمكن أن يبعـث اهللا يف كل قرية 
رهم عـذابَ اهللا وغضبه، ولكنهم حيث أبـوا إالَّ كفوراً،  ذِّ نذيـراً حيُ
سة  تكرِّ وحيث إن اهللا عامل بأن املشـكلة -مشـكلة رفض اإليامن- مُ
لـة يف أعامق النفوس، فإن احتـامل الفائدة ضعيف، ومل تعد  ومتأصِّ

ثمة حاجة إىل إرسال املرسلني املنذرين.
بتعبـري آخـر: لو كان عدم بعث النذيـر إىل خمتلف القر هو 
لَّة الكفر  ر، ولكن عِ السبب يف كفرهم، لكان ربنا يبعث أولئك النُّذُ

ر. كامنة يف أنفسهم وليست يف قلة النُّذُ
ولعـل اآلية الكريمة تُشـري إىل اآلية األوىل من هذه السـورة 
املباركة، والتي دلَّت عىل أن النبي K إنام هو نذير للعاملني مجيعاً، 
فال حاجة إىل بعث الرسل إىل كل قرية. ولعل اآلية التالية تدل عىل 
اهـد بالقرآن كل  بّ نبيه الكريـم بأن جيُ ذلـك أيضـاً، حيث أمر الـرَّ

. القر جهاداً كبرياً
بصائر وأحكام »

رون لكفرهم بتربيـرات واهية،  ١- إن الكافريـن كانوا يُـربِّ
تغافلني عن أن أساس كفرهم نابع من أنفسهم قبل أي يشء آخر. مُ
٢- لقد أرسـل اهللا النبي K نذيراً للعاملني بحكمة بالغة، 
اهد الكفار بالكتـاب جهاداً كبرياً، ومل يكن سـبحانه  وأمـره بـأن جيُ

. عاجزاً أن يبعث إىل كل قرية نذيراً
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ال تطع الكافرين »
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من الحديث »

نِنيَ C: «إِنَّ اهللاَ  مِ ريُ املُؤْ الَ أَمِ : قَ الَ هُ قَ عَ فَ ْبُوبٍ رَ ـنِ ابْنِ حمَ عَ
يَا  نْ تْ دُ لَحَ ا صَ اهللاِ مَ ، وَ هُ َ نَارصِ هُ وَ َ هُ نَرصْ لَ عَ جَ ، وَ هُ ظَّمَ عَ ادَ وَ هَ ِ ضَ اجلْ ـرَ فَ

.(١)« الَ دِينٌ إِالَّ بِهِ وَ
***

تفصيل القول
.{¥ ¤ £} -١

بعـد مجلـة العراقيـل التـي يضعها الكافـرون أمام الرسـول 
لكـي يطفئـوا مصبـاح اهلد، فـإن الرسـول وكذلك مـن يتبعه يف 
أوامر الرسـالة يواجـه هذه العراقيل، عرب عـدم االنصياع لضغوط 

الكافرين وعدم طاعتهم وإنام بجهادهم.
(١) وسائل الشيعة: ج١٥، ص١٥.
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ال تطع الكافرين

.{§ ¦} -٢
واجلهـاد هـو بـذل مـا يف الوسـع مـن اجلهـد، وحتريك كل 
الطاقات اهلائلة التي يمتلكها اإلنسـان؛ للوقوف بوجه الكفر. وقد 
تكـون تلـك الطاقـات جمهولة من جانـب صاحبها، ولكنه سـوف 

يراها يف حاالت التحدي.
ثم إن اجلهاد ال يكون بمجرد بذل اجلهد فقط، وإنام ينبغي اقرتانه 
باالسـتعانة بالرسـالة اإلهليـة. بمعنى أن قـول احلق الذي يريد اإلنسـان 
املؤمـن إلقـاءه إىل أسـامع غري املؤمنني، يلـزم أن يكون مسـتقىً من معني 
القيـم اإلهليـة، وليس ممـا خيتزله الشـخص مـن الثقافة االجتامعيـة التي 
تعلَّمها هو من حميط أرسته أو مدينته؛ ألن هذه الثقافة االجتامعية غالباً ما 

بغت بصبغة دينيه ظاهرية.  تكون ممزوجة بأفكار جاهلية باطلة، وإن صُ
وهكـذا قال ربنـا سـبحانه: {§} أي بالقرآن الـذي طاملا 
د  رفـع الكافرون أنواع اإلشـكاالت ضده؛ ألن بصائـر القرآن تُزوِّ
املؤمـن بام حيتاجه من أسـلحة اجلهاد الفكري، حيـث بنيَّ اهللا تعاىل 
من خالله كل الوسـائل والبصائر اجلهادية، ليكون التذكري بالقرآن 

لَم أن يف داخله خوفاً من عقاب اهللا ووعيده. عْ ملن يَ
.{© ¨} -٣

ووصـف اجلهاد بالكبري، لعله يدل عىل اجلهاد املسـتمر عىل 
مسـتو الزمـان وعىل مسـتو املكان والوسـائل، فال يـدع حالة 

. باطلة إالَّ ويتخذ إزاءها موقفاً صحيحاً
ونسـتوحي من اآلية أيضاً أن تطبيـق القرآن الكريم من قبل 

املؤمن يعطيه قوة هائلة يتسلَّح هبا يف مواجهة الكفار.
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بصائر وأحكام »

رغم كل العراقيل التي يضعها الكافرون أمام إبالغ الرسول 
لرسالته، فإنه مأمور بأدائها. وكذلك اإلنسان املؤمن فإن عليه جتاوز 
كل الصعـاب وعدم التسـليم لضغوط الكافريـن، بل ومواجهتهم 

بكل ما أُويت من قوة.
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ـه هذا صنع اللَّ

هذا صنع اللَّـه »

 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «}
.{½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ

من الحديث »

نِنيَ  مِ ريِ املُؤْ نْ أَمِ ةِ عَ َاصَّ اخلْ ةِ وَ امَّ عَ نْدَ الْ لِ عِ لِ النَّقْ اتُ أَهْ  ثِقَ وَ رَ
نْ الَ  ، بِمَ ـةِ فَ رِ املَعْ ـةِ وَ ـمْ بِالطَّاعَ يْكُ لَ ؛ عَ اسُ َا النـَّ : «أَهيُّ ـالَ C أنـهُ قَ
لَتْ بِهِ  ا فُضِّ ِيعَ مَ مجَ مُ وَ بَطَ بِهِ آدَ ي هَ مَ الَّذِ لْ إِنَّ الْعِ ، فَ الَتِهِ هَ ونَ بِجَ رُ تَـذِ عْ تَ
؟  مْ تَاهُ بِكُ أَنَّى يُ دٍ K فَ َمَّ مْ حمُ بِيِّكُ ةِ نَ َ رتْ ، يفِ عِ مِ النَّبِيِّنيَ اتَ النَّبِيُّونَ إِىلَ خَ

؟... بُونَ هَ نَ تَذْ بَلْ أَيْ
ةِ  جَّ قُولُ يفِ حَ يْثُ يَ ـمْ K، حَ بِيُّكُ مْ نَ الَ فِيكُ ا قَ مْ مَ كُ لَغَ ـا بَ أَمَ
لُّوا؛ كِتَابَ  ِامَ لَنْ تَضِ تُمْ هبِ كْ َسَّ ا إِنْ متَ ، مَ ِ لَنيْ مُ الثَّقَ كٌ فِيكُ ارِ : إِينِّ تَ اعِ دَ الْوَ
 ، ضَ وْ َّ احلَ ـيلَ ا عَ دَ رِ تَّى يَ ـا حَ قَ ِ رتَ فْ امَ لَنْ يَ ـُ إِهنَّ ي، وَ يْتـِ ـلَ بَ يتِ أَهْ َ ـرتْ عِ اهللاِ وَ
بُـوا  َ فَارشْ أَالَ {± ² ³}   ، ـامَ فِيهِ ـوينِّ  فُ لُ ْ ختَ يْـفَ  كَ وا  انْظُـرُ فَ

تَنِبُوا»(١). اجْ {´ μ ¶} فَ
***

(١) بحار األنوار: ج٢، ص٢٨٥.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)
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تفصيل القول
.{¬} -١

بِّ يف خلقه كيف  ـل يف لطيـف صنـع الـرَّ هُ الـذي يتأمَّ ـدَ يُشْ
يتكامـل منظـران يف نظـام املـاء يف اخللـق، فهـذا عذب فـرات وذا 
ملح أُجـاج، وكالمها يوفران للبرش ولسـائر الكائنات فوائد، ومها 
متقاربان ومن دون أن يمتزجا. هنا يتسـاءل من أُويت فطرة سـليمة 

نع اللطيف؟. ر ثم دبَّر هذا الصُّ ويقول: من ذا الذي قدَّ
وهنا يأيت اجلواب: هو ذلـك اإلله الذي أحاط علامً وتقديراً 

وتدبرياً بكل يشء سبحانه.
إنـه هو دون سـواه، وال أحد علَّمه أو أعانـه، وأنه مل يُامرس 
وباً وال عالجاً حتى يتعلَّم سـبحانه بالتجربة.  غُ فيام ابتدأه وابتدعه لُ

؛ إنه: كالَّ
.{° ¯ ®} -٢

لقد خلق املاءين وابتدعهام من غري صورة مسبقة عىل شكلني 
وخاصيَّتني، وكأن التثنية يف املاء تُبنيِّ حرصاً يف عدده ونوعه.

.{³ ² ±} -٣
مفـردة {±}، تسـتخدم للتعريف فكأهنا دعـوة لالنتباه. 

والعذب هو احللو، والفرات هو املستساغ للرشب.
.{¶ μ ´} -٤

 . فيـه كميـات مـن امللـح واخلليـط؛ فهـو أُجاج غـري صافٍ
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ـه هذا صنع اللَّ

ولعل املقصود به، هو ماء البحر الذي تُسـاعد ملوحته عىل معيشـة 
احليوانات التي فيه.

.{º ¹ ¸} -٥
لقـد جعل بـني املاءين برزخـاً وفاصالً حيافظ عىل اسـتمرار 
الن إىل نوع واحـد؛ إذ يف ذلك عرسٌ  النوعيـة يف املاءيـن، فال يتحـوَّ

عىل املخلوقات املستفيدة منهام.
.{¼ »} -٦

إن صالبة الربزخ الفاصل جتعله بمثابة احلجر املحجور.
رنـا القرآن  أقـول: إن الظواهـر الطبيعيـة التي كثـرياً ما يُذكِّ
بِّ سبحانه وتعاىل معرفةً تزيد املرء  الكريم هبا، وسيلة إىل معرفة الرَّ

 .يقيناً وتقو
ـل عظيم صنع اهللا، وإىل مـد الفائدة التي  إن علينـا أن نتأمَّ
ف  تعـود علينا، وإىل بالغ احلكمة يف كل جزء جزء من اخللق؛ فنتعرَّ
شـيئاً فشـيئاً إىل أسـامئه احلسـنى، وأنه القـادر عـىل كل يشء، وأنه 

اللطيف اخلبري، وأنه احلكيم املُدبِّر، وأن إليه املصري.
بصائر وأحكام »

بُّ بآيـات خلقه لتكـون عربة لنـا، ولنتخذ منها  رنـا الـرَّ يُذكِّ
نعـه، وبالغ  ـل يف لطيف صُ وسـيلة إىل معرفتـه سـبحانه، حينام نتأمَّ

حكمته يف دقائق خلقه.
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تفصيل القول
.{¿ ¾} -١

رنا اهللا سـبحانه وتعـاىل بوحدانيته يف أفعاله،  مرةً أخر يُذكِّ
 ، لَّم من أحدٍ عَ كام هو إله واحد يف وجوده، فهو الواحد بفعله، فال تَ
لَّد غريه، وال أعياه خلقه لألشياء، وال أعانه عليه غريه، وكان  وال قَ

من لطيف تقديره وتدبريه أنه:
.{Ã Â Á À} -٢

اخللق يشمل الصنع، مضافاً إىل اإلبداع. واملاء الذي أشارت 
إليـه اآلية السـابقة، باعتبـاره خملوقاً بدوره، قد جعـل اهللا تعاىل منه 

خملوقاً هو: البرش. فاإلنسان إذاً خملوق من الظاهرة املائية:
 أوالً: ألن شـأن البرش شـأن كافة األحياء التي هي األخر

علت من املاء بإرادة ربانية، جتلَّت هبا قدرته املطلقة. قد جُ
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وكان ربك قديراً

نها للخلية هي ذات سيولة، فهي حالة  : أن النطفة التي ضمَّ ثانياً
لت إىل ذكر وأنثى ونسلت منها الذرية. مائية. ولكن هذه النطفة حتوَّ

.{ÇÆ Å Ä} -٣
وهكذا جتلَّت حكمة النسب؛ حيث إن الروابط البرشية تبدأ 
-أول ما تبدأ- باحلالة النسـبية، ثم ينطلق منها االنتشـار اإلنسـاين 
عىل األرض، فتنطلق منها حضارة البرش.. هكذا أراد اهللا لإلنسان. 
أمـا إرادة الكافرين، فهي قد تتجاهل هـذه احلقيقة ويُؤدِّي جتاهلها 
نتج كياناً متآكالً من األساس. هذا، إىل تفكُّك الرابط األرسي، مما يُ

وأمـا الصهـر، فهـو سـبب لبقـاء حالـة االرتبـاط بـني بني 
اإلنسـان. فكام النسـب والتوالد رابط يف العالقة اإلنسانية، كذلك 
املصاهرة. وهكذا أراد اهللا لإلنسـان عىل األرض، أن يبقى بواسطة 
النسب والسبب (التزاوج) لتكتمل به دورة احلياة، بل وليكون عرب 
ر يف أبعاد  . وحينام نتفكَّ راً ما أودع فيه من العقل كائناً حضاريا متطوِّ
التدبُّر اإلهلي يف إجياد العالقة بني البرش سـواءً عن طريق النسب أو 

السبب (التزاوج) فإننا نصل إىل بعض آفاق القدرة اإلهلية.
.{Ê É È} -٤

بُّ القدير هو الذي رعى اإلنسـان مذ كان ماءً نطفة إىل  فالـرَّ
 َ رشِ لِدَ وعاش ومات وبُعِث وحُ أن ترعرع ونـام يف الرحم، وحتى وُ
دي إىل اجلنة.. فهو ربّ قادر هبيمنته  يق إىل النار أو هُ وسب وسِ وحُ
بِّ القدير  التامـة عـىل هذا اإلنسـان. فام بال ابـن آدم يكفر هبذا الـرَّ
فه إىل  لقتـه، وعرَّ فه إىل صفحـات خِ ف اإلنسـان بـأن عرَّ الـذي رشَّ
لَيس  نفسه؟ وما باله ال يُسلِّم لكتاب ربِّه الذي هيديه إىل سعادته، أَوَ

اخلالق هو املحيط علامً بمناهج سعادته؟.
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٢٢١

بصائر وأحكام »

لقت من املاء، ويف ذلك  األحيـاء كلها ومن بينها البرش قد خُ
جتلٍّ عظيمٌ لقدرة اخلالق، وجتلَّت فيها أسـامؤه احلسنى، ومن أسامئه 
احلكمـة، حيـث جعـل البـرش يف دائرة األنسـاب واألصهـار لكي 

تتكامل حضارته.



٢٢٢

وكان الكافر على ربه ظهيراً

وكان الكافر على ربه ظهريًا »

 ÕÔ   Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì}
.{Û Ú Ù Ø × Ö

***

تفصيل القول
.{Ì} -١

إن الذين يُعرضون عن التفكري بآيات اهللا، وال يُعريون أمهية 
إىل رضورة النظـر يف تـوايل النعـم عليهم سـوف هيـوون عاجالً أم 

آجالً يف وادي الرشك السحيق، إذ تراهم آنئذٍ يعبدون األنداد.
والعبـادة -يف جوهرهـا- الطاعة والتسـليم. وهـذه األمور 
ه هبا إىل غري اهللا عز وجل. فإذا عبد  مرفوضـة إذا كان ابـن آدم يتوجَّ
اهللا سـبحانه اسـتغنى عـن عبادة غـريه، ووجد يف كهـف عبادة اهللا 
سـبحانه منعة دون ضغوط اجلبت والطاغـوت واألولياء من دون 
اهللا. أمـا إذا امتنـع عن ذلك، فإنـه يرمتي تلقائيـا يف أحضان من هو 

دون اهللا سبحانه وتعاىل.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

٢٢٣

.{Ï Î Í } -٢
ن بعبادة  وملا كانت طرق الشـيطان كثرية، فـإن من ال يتحصَّ
ربِّـه جيد نفسـه يعبـد كل مـا ال يسـتحق العبـادة، ويف مقدمة ذلك 

ارة بالسوء. الشيطان والطاغوت وهو النفس األمَّ
ولعل التعبري القرآين: {£  ¤  ¥     ¦ § 
¨ ©}(١) يوحي بأن طاعة الرسـول وطاعة اإلمام وطاعة 
العـامل الفقيـه وكل طاعة كانـت بأمر اهللا سـبحانه، وامتـداداً لطاعة 
؛ فإهنا تُعترب طاعة اهللا تعاىل، وبالتايل فهي من صميم عبادة اهللا،  بِّ الرَّ

ب لألنداد. وهو ال يُشبه يف أي جانب من جوانبه التقرُّ
نْ أَيبِ  طِنيٍ عَ قْ ِّ بْنِ يَ ـيلِ ِ بْنِ عَ ـنيْ ُسَ نِ احلْ وقد ورد يف احلديث عَ
انَ النَّاطِقُ  إِنْ كَ ، فَ هُ بَدَ دْ عَ قَ غَى إِىلَ نَاطِقٍ فَ نْ أَصْ : «مَ الَ رٍ C قَ فَ عْ جَ
نِ  دِّي عَ ؤَ قُ يُ انَ النَّاطـِ إِنْ كَ بَـدَ اهللاَ، وَ دْ عَ قَ لَّ فَ جَ ـزَّ وَ نِ اهللا عَ دِّي عَ ـؤَ يُ

.(٢)« يْطَانَ بَدَ الشَّ دْ عَ قَ يْطَانِ فَ الشَّ
.{ÕÔ Ó Ò Ñ Ð} -٣

ليس ما يُعبد من دون اهللا من أصنام وأرواح ونجم وشمس وقمر 
تسلِّط  مصدر نفع أو رضر للبرش. أما ما يُعبد من دون اهللا من طاغوت مُ
تَّبـع أو ذي جاه أو مال؛ فإنه خملوق ال ينفـع أو يرض إالَّ بإذن  أو هـو مُ
دُّ منفعة  عَ اهللا. وحتـى املنافـع الدنيوية التـي حيوزها العابد لغـري اهللا، ال تُ

حقيقية، بل هي وبال عىل جامعها، املتهالك عليها، مهام تعاظمت.
ثـم إن هذه اآلهلة التي تُعبد مـن دون اهللا، عاجزة عن إحلاق 
الرضر باإلنسـان إذا ما جتنبها اإلنسان، وإنام الرضر احلقيقي يلحق 

(١) سورة الفرقان، آية: ٥٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج١٧، ص٣١٧.



٢٢٤

وكان الكافر على ربه ظهيراً

به يف حال االلتصاق هبا.
وعليـه؛ تـر الكافريـن يُضيِّعون عىل أنفسـهم فرصتهم يف 
احلياة احلرة الكريمة، بل وتتسـبب هلم يف املعيشـة الضنكى بسـبب 
إعراضهم عن عبادة اهللا سبحانه وتعاىل، ألهنم لد هذا اإلعراض 

سيجهلون حقائق اخللق، بام يف ذلك حقيقة أنفسهم.
.{Ú Ù Ø × Ö} -٤

أي أن واقـع الكافـر بـاهللا، هـو اإلعانـة للظاملـني 
ولآلهلـة املزيفـة. فهو -يف الواقع- مستسـلم ملـن هو دون 
اهللا تعاىل، واستسالمه هذا يصب يف مصلحة أعداء اهللا من 
نِّد نفسه هلم ويف خمتلف  الطواغيت والشـياطني، بعد أن جيُ
مؤسسـاهتم الثقافيـة واالقتصاديـة والعسـكرية. وهكـذا 
نعرف أنه ال مسـافة بني احلق والباطل. فمن مل ينفعه احلق 
ه الضـالل إىل الرد. وكام قال  أرضه الباطـل، ومـن مل يتَّبع اهلُد جرَّ
 ، هُ الْبَاطِلُ ُّ قُّ يَرضُ هُ احلَ عُ نْفَ نْ الَ يَ هُ مَ إِنَّ اإلمـام أمري املؤمنني C: «أَالَ وَ

.(١)«..َد لُ إِىلَ الرَّ الَ رُّ بِهِ الضَّ ُ  جيَ دَ يمُ بِهِ اهلُ تَقِ سْ نْ الَ يَ مَ وَ
بصائر وأحكام »

١- العبادة يف جوهرها الطاعة والتسليم. وال ينبغي للمخلوق 
أن يعبد غري خالقه أو يسـلم أمره ملخلوق مثله. ومن يمتنع عن عبادة 

اهللا، فإنه يرمتي تلقائيا يف أحضان األنداد من دون اهللا تعاىل.
٢- من ال يتحصن بعبادة اهللا ضد استحواذ الشيطان وهيمنة 

الطاغوت، حيرم نفسه من حياة كريمة ويفقد كل حقوقه.

(١) هنج البالغة، خطبة رقم: ٢٨.

ُيعرضون  » الذين  إن   
ــري بآيات  ــن التفك ع
اهللا، وال ُيعريون أمهية 
ــرورة النظر يف  إىل ض
ــم عليهم  ــوايل النع ت
ــوف يهوون عاجًال  س
وادي  يف  ــًال  آج أم 

الشرك السحيق.
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٢٢٥

الرسالة بني اإلنذار والتبشري »

.{&% $ # " !}
من الحديث »

ا  قـال أمري املؤمنني عـيل بن أيب طالب B يف خطبة له: «أَمَّ
هُ  بَادَ جَ عِ رِ قِّ لِيُخْ ـداً K بِاحلَ َمَّ اىلَ بَعَثَ حمُ عَ تَ كَ وَ بَارَ ـإِنَّ اهللاَ تَ ؛ فَ ـدُ عْ بَ
ةِ  اعَ نْ طَ مِ ودِهِ، وَ هُ بَادِهِ إِىلَ عُ ودِ عِ هُ نْ عُ مِ ، وَ تِهِ بَادَ بَادِهِ إِىلَ عِ ةِ عِ بَادَ نْ عِ مِ
ياً إِىلَ  اعِ دَ يراً وَ نَذِ رياً وَ تِهِ بَشِ يَ الَ بَادِهِ إِىلَ وَ ةِ عِ يَ الَ نْ وَ مِ ، وَ تِهِ اعَ بَادِهِ إِىلَ طَ عِ

.(١)« نِرياً اجاً مُ َ رسِ نِهِ وَ اهللا بِإِذْ
***

تفصيل القول
.{" !} -١

مـاذا وراء هـذا احلدث العظيم أن يُرسـل ربُّ العاملني نذيراً 
إليهم مجيعاً؟.

عرشات االفرتاضات تقتحم أفئدتنا ويأيت اجلواب:
(١) روضة الكايف: ج٨، ص٣٨٦.



٢٢٦

الرسالة بين اإلنذار والتبشير

كالَّ {! "}.
ه احلكمة من  هنـا نفـي تام جلميـع الفـروض التي قـد تُشـوِّ
ده  إرسـالك يا أهيا النبي. إن اهللا عز وجل مل يُرسـل رسـوله ومل يُزوِّ
ل الصعـب واألذ إالَّ  درة اخلارقـة عىل حتمُّ بالقـرآن الكريـم والقُ

هلدف معني؛ إنه التبشري واإلنذار.
.{% $ #} -٢

ة النبي K هي التبشـري واإلنـذار ليخرج الناس من  همَّ مُ
 .الضالل إىل اهلد

وهكذا فإن الرسول ليس مسؤوالً عن ترصفات الناس، بل 
إهنـم هم املسـؤولون. فهذا الذي ال يُكلِّف نفسـه عناء البحث عن 

احلق وااللتزام به هو املسؤول عن نفسه.
كذلك مل يُرسـل النبي K لكي يفرض الدين عىل الناس 
فرضـاً؛ ألن هـدف وجودهـم يف هذه الدنيـا االبتـالء، وليعلم اهللا 
الصـادق وغـري الصـادق. وبالتايل فإن مسـؤولية االهتـداء تقع يف 
ثقلها الكبري عىل عاتق اإلنسان نفسه، وليس النبي إالَّ مبرشاً بعاقبة 

الفالح ونذيراً من سوء العاقبة.
أمـا الـرصاع الـذي كان خيوضه النبـي ضد أعدائـه، وما يف 
هذا الرصاع مـن تفاصيل، فإنام كان دفاعيـا لتجنب الفعل العنيف 

الصادر عن اجلهة الكافرة ضد الرسالة.
نـذر الناس من سـوء العاقبة  ة النبـي أن يُ همَّ كذلـك؛ كان مـن مُ
والرش الكامن يف اإلرصار عىل الرشك باهللا اخلالق. واإلنذار غري اإلكراه؛ 
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٢٢٧

إذ {Ô Ó  Ò Ñ}(١)، وإنـام املطلـوب أن يتم قبول اإلنسـان لفكرة 
عقائديـة ما، عـرب اإلقناع، لعدم احلاجـة إىل اإلجبار. قال اهللا سـبحانه: 
{Ú Ù  Ø × Ö}(٢)، وما الداعي إىل اإلجبار ويف اإلنسان فطرة 

ؤيِّد القيم التي جاء هبا هذا املبرش النذير؟. نقية وعقل ميضء مما يُ
بىل؛ إن من الوساوس الشيطانية ما تدفع بمن يبحث عن أي 
ب من مسؤولية احلق، حيث تُلقي هذه الوساوس يف  عذر كان للتهرُّ
روعهم أن مسـؤولية هدايتهم أو ضاللتهم، فالحهم أو شقائهم.. 
تقـع عىل عاتق الدعـاة إىل اهللا. كأن يقولوا: إن الصالة التي يُؤدُّوهنا 
ال تنتقـل هبـم إىل اخلالص مـن املوبقات مثالً، متناسـني أن األزمة 
احلقيقيـة تكمن يف أنفسـهم هم، قبل أن تكـون صادرة عن الدعاة؛ 

ألهنم مل هيتموا ومل يستمعوا، ملاذا؟.
ذوا  ألهنم –باألسـاس- مل يُريدوا اهلداية منذ البدء، وإنام اختَّ

الرسول وتعاليمه هزواً، ومل حيملوها عىل حممل اجلد.
بصائر وأحكام »

١- مسـؤولية االهتـداء إىل احلـق تقـع عـىل عاتق اإلنسـان 
نفسه، وليس النبي إالَّ مبرشاً بعاقبة النجاح والفالح ومنذراً بعقبى 

الكفر والعصيان.
ـل املسـؤولية متاماً عـن هداها دون  ٢- عـىل كل نفـس حتمُّ

االتِّكاء عىل اآلخرين، وآنئذٍ تُصبح كريمة بانتخاهبا احلق.

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥٦.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٥٦.



٢٢٨

من الذي يتخذ إلى ربه سبيالً؟

من الذي يتخذ إىل ربه سبيًال؟ »

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '}
.{5 4 3  2 1

من الحديث »

 ، نَّةِ ةٌ يفِ اجلَ رَ ـجَ ي شَ يْتـِ ـلُ بَ ـا وأَهْ قـال رسـول اهللا K: «أَنَ
ذَ {2  3 4}»(١). َ ك بِنَا اختَّ َسَّ ن متَ يَا، فَمَ نْ َا يفِ الْدُّ اهنُ صَ أَغْ

***

تفصيل القول
.{'} -١

نـا سـبحانه أن احلكمة مـن الرسـالة اإلنذار  بعـد ما بـنيَّ ربُّ
د الرسالة عن أي أجر مادي. فقال اهللا سبحانه: والتبشري، بنيّ جترُّ

.{, + * ) (} -٢
مل جيعـل اهللا جلميـع أنبيائـه أن يسـألوا أتباعهـم أجـراً عـىل 

(١) ذخائر العقبى، للطربي: ص١٦.
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٢٢٩

له اهللا تعاىل يف  جهادهـم لصاحلهم، إالَّ نبينا األعظـم K، إذ فضّ
له عىل مجيع األنبياء A يف أمور كثرية، فجعل  هـذا األمر كام فضَّ
لـه يف هذا املضامر أجراً يتصل هو اآلخر بامتداد الرسـالة. فقال اهللا 

سبحانه:
.{4 3 2 1 0 / . -} -٣

 K د اهللا تعاىل لنبيه املصطفى وهـذا هو األجر الذي حـدّ
. فام هو  بِّ اذ سـبيل الرَّ يف الدنيـا. إن أجـر النبي K يتمثَّل يف اختِّ

هذا السبيل؟.
إنـه التمسـك بالكتاب والعرتة، حيث قال سـبحانه: {+ , 

.(١){4 3 2 1 0 / . -

اذ السـبيل إىل اهللا تعاىل هو عينه املودة يف  وبتعبري آخر: إن اختِّ
القربـى، إذ املودة هي احلب يف اهللا، والذي يكون مبنيا عىل أسـاس 
عصمة احلبيـب الرباين. وبالتايل فإن املودة تسـتدعي الطاعة التامة 

ملن جعل اهللا أجر الرسول K يف مودهتم، وهم أولو قرباه.
 C ٍر فَ عْ ا جَ أَلْتُ أَبَ : سَ الَ تَنِريِ قَ مِ بْنِ املُسْ الَّ نْ سَ وي عَ وقد رُ
 :C َال قَ لِ اهللا: {+ , - . / 0 1 2 3 4} فَ وْ نْ قَ عَ

.(٢)« يْتِهِ لِ بَ دٍ K يفِ أَهْ مَّ بَادِ ملُِحَ ىلَ الْعِ نَ اهللا عَ ، مِ ةٌ يضَ رِ اهللا فَ يَ وَ هِ
د اإلمام حممد الباقر C من هم القربى؟. حيث  وقـد حدَّ

سـأله عبد اهللا بن عجالن عن اآلية: {+  ,   -  . / 0 1 
ةَ  قَ دَ لُونَ الصَّ أْكُ يـنَ الَ يَ ةُ الَّذِ َئِمَّ مُ األْ مْ هُ عَ ـالَ C: نَ قَ 2 43}. فَ

(١) سورة الشور، آية ٢٣.
(٢) بحار األنوار: ج٢٣، ص٢٣٩.



٢٣٠

من الذي يتخذ إلى ربه سبيالً؟

.(١)« مْ ِلُّ لَهُ الَ حتَ وَ
كام تنبغي اإلشارة هنا إىل أن عدداً من اآليات يف هذه السورة 
رت فيها كلمة (السـبيل) وقد تدبرنا يف قوله تعاىل:  املباركـة قد تكرَّ
دنا القول أن هذا السـبيل  {q  p o n m}(٢)، وأكَّ

.A ث عنه الظامل هو والية أهل البيت الذي حتدَّ
 3  2  1  0} تعـاىل:  قولـه  يف  وجـاء 
4}(٣)، أي أهنـم ال واليـة هلم ألهل البيـت، هذه الوالية التي 

تضمن التسليم هللا وللرسول.
 º  ¹  ¸  ¶} وجـل:  عـز  قولـه  يف  وجـاء 
« ¼ ½ ¾}(٤)، وهـم الذين كانـوا يف دار الدنيا يُريدون 

ر الدين بام هتواه أنفسهم. تصوُّ
 ،(٥){1 0 / . -,   + *  )} : وقال تعاىل أيضـاً
وهـم أولئك الذين يعوزهم السـمع والعقـل يف موقفهم مما جاء به 

الرسول.
ولنـا أن نقول: إن السـبيل املشـار إليه يف اآليـات أعاله من 

سورة الفرقان املباركة، هو عبارة عن سبيلني:
- سبيل اهللا.

- سبيل األمن والفالح.

(١) بحار األنوار: ج٢٣، ص٢٤٠.
(٢) سورة الفرقان، آية: ٤٧.
(٣) سورة الفرقان، آية: ٣٤.
(٤) سورة الفرقان، آية: ٤٢.
(٥) سورة الفرقان، آية: ٤٤.
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والسبيل اآلخر وهو األضل.
تَّخذ إىل اهللا ومع الرسـول، الذي  ومعلوم أن السـبيل الذي يُ
يتمثـل يف واليـة النبـي K وأهـل البيت A ومودهتـم، لئالَّ 
جر القرآن، هو السـبيل الذي يُوصل صاحبه يف  جر الرسـول وهيُ هيُ
هنايـة املطاف إىل جنان اخللد، وإىل رضـوان اهللا األكرب. عىل عكس 
ذلك، السـبيل األضل املوصل إىل جهنم وغضب اهللا الشديد؛ ألنه 
خلو من ذكر اهللا الصادق، وخلو من اإلقرار التام بأجر الرسول يف 
الدنيـا فضـالً عن اآلخـرة. وبالتايل فإن الفرقـان احلقيقي يكمن يف 
اذ السبيل مع الرسول إىل حيث وحدانية اهللا التامة، وهذا السبيل  اختِّ

.A وأهل بيته K هو والية النبي
لُ  امَ تِكْ : اسْ قُولُ اىلَ يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ ـولُ اهللا K: «إِنَّ اهللاَ تَ سُ الَ رَ قَ
هُ  اءَ دَ اىلَ أَعْ وَ ٍّ وَ ـيلِ ةَ عَ يَ الَ كَ وَ رَ نْ تَ ، مَ تِكَ ـنْ أُمَّ يَاءِ مِ ـقِ َشْ ىلَ األْ تِي عَ جَّ حُ
مْ  هُ لُ لَـكَ فَضْ ـإِنَّ فَضْ هِ؛ فَ دِ ـنْ بَعْ يَاءِ مِ صِ َوْ ـلَ األْ فَضْ ـهُ وَ لَ ـرَ فَضْ أَنْكَ وَ
مُ  هُ ، وَ مْ يَتُهُ عْصِ يَتَـكَ مَ عْصِ مَ ، وَ ـمْ هُ قُّ قَّكَ حَ حَ ، وَ مْ تُهُ اعَ تَـكَ طَ اعَ طَ وَ

.(١)« كَ دِ نْ بَعْ اةُ مِ دَ ةُ اهلُ َئِمَّ األْ
بصائر وأحكام »

إن السـبيل إىل اهللا عـرب والية الرسـول وآلـه املعصومني هو 
السبيل الذي يُوصل صاحبه إىل جنان اخللد وإىل رضوان اهللا. ولقد 
أمر اهللا املؤمنني بسـلوك هذا السـبيل لئالَّ هيجروا القرآن والرسول 

واألئمة الدعاة إىل الوحي واملفرسين له.

(١) األصول من الكايف: ج١، ص٢٠٨.
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العالقة بين التوكل والتسبيح

العالقة بني التوكل والتسبيح »

 >= < ; : 9 8 7 6}
.{ D C B     A @ ?

من الحديث »

هُ  عَ فَ نْ أَبِيهِ رَ قِيِّ عَ ْ ربَ نِ الْ دٍ عَ عْ نْ سَ نْ أَيبِ عَ رو الصدوق عن أبيه عَ
؟. لَّ جَ زَّ وَ ىلَ اهللاِ عَ لُ عَ كُّ ا التَّوَ ئِيلَ C: مَ َ ربْ نْ جَ أَلَ النَّبِيُّ K عَ : «سَ الَ قَ
عْطِي  الَ يُ ، وَ عُ نْفَ الَ يَ ُّ وَ لُوقَ الَ يَرضُ مُ بِأَنَّ املَخْ لْ ـالَ C الْعِ قَ فَ
 ْ لِكَ ملَ ذَ بْـدُ كَ انَ الْعَ ا كَ ـإِذَ . فَ لْقِ نَ اخلَ لُ الْيَـأْسِ مِ امَ ـتِعْ اسْ ، وَ نَـعُ مْ الَ يَ وَ
عْ يفِ  طْمَ ْ يَ ملَ  اهللا، وَ ـوَ َفْ سِ ْ خيَ ملَ جُ وَ ـرْ ْ يَ ملَ  اهللا، وَ ـوَ دٍ سِ َحَ ـلْ ألِ مَ عْ يَ

.(١)« لُ كُّ وَ التَّوَ ا هُ ذَ هَ  اهللا؛ فَ وَ دٍ سِ أَحَ
***

تفصيل القول
.{6} -١

من الشـواهد الدالة عىل رسالة األنبياء A؛ انقطاعهم عن 
(١) معاين األخبار، الشيخ الصدوق، ص٢٦٠.
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لهم عىل اهللا سـبحانه وتعـاىل. فثقافتهم ال تتصل بثقافة  اخللق، وتوكُّ
البيئـة املحيطة هبم، وأخالقهم ال تتشـابه مع أخالق جمتمعهم، وهم 
ال يعتمدون عىل حميطهم يف أداء رسـالتهم. فال يتحزبون مع حزب، 
وال يتَّكلون عىل عشرية، وال يعتمدون عىل قوة برشية. بل هم دائمو 
التـوكل عىل رهبم تبارك وتعاىل. ولقد كان هذا التوكل واضحاً جليا 
متجليـاً يف ترصفاهتـم إىل احلدِّ الـذي دفع بمن مل يعرتف برسـاالهتم 

لهم بأنه رضب من اجلنون؛ حاشاهم. وأراد تكذيبهم أن يُفرسِّ توكُّ
ومن هذه الزاوية؛ فإننا نؤمن بأن أفق التوكُّل لدهيم هو دليل 
ل، كأحد أهم مبـاين اإليامن- صدقهـم، ألهنـم -من خـالل التـوكُّ

يدعـون اخللـق إىل بناء حضـارة احلق، وليس بمجنـون من دعا إىل 
بناء حضارة احلق.

إن األنبياء A يعتمدون عىل اهللا يف كل يشء، ويستلهمون 
من قوته املطلقة، السيام وأنه تبارك وتعاىل هو الذي أعطاهم ضامن 

النرصة والنرص. قال تعاىل: {! " # $ % & 
.(١){-  ,  + * ) ('

واليـوم، حيـث يبلـغ اإلنسـان -أي إنسـان- هـذه املرتبـة 
السـامية مـن التوكل، وال يعتز بغري عـز اهللا، وال يعتمد غري قوة اهللا 
ربِّ العاملني، فإنه تعاىل جيري فيه سـنته، ألن سـنته يف اآلخرين هي 

 { z y x w} :ذاهتا سـنته يف األولني، وقال ربنا سـبحانه
.(٢){|

ومن يتوكل عىل اهللا تعاىل، فإنه يُعطيه القوة والعزم واإلرادة، 
(١) سورة األنفال، آية ٦٢.

(٢) سورة الطالق، آية ٣.
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العالقة بين التوكل والتسبيح

بُّه ويكفيه أمـور الدنيا واآلخرة؛ ألن التـوكُّل بحد ذاته  كـام وأنـه حيُ
، يتجىل باقرار اإلنسان  جتلٍّ سـامٍ لبصرية ربانية عظمية وسـلوكٌ فذٌّ
نْ يزيح هذا الضعف ويسـدّ هذا  بالضعـف والعجز، والتطلُّع إىل مَ
نْ غري اهللا اخلالق اجلبّار يقدر عىل إزاحة ضعف اإلنسان  العجز، ومَ

وسد عجزه؟.
.{; :  9  8 7} -٢

ظاهـر هـذه الكلمة املقدسـة أمرٌ مـن اهللا تعاىل إىل الرسـول 
املصطفـى K، ولكن واقعهـا العميق يُشـري إىل دليل قاطع عىل 
صدق الرسـالة املحمدية، وعىل أن احلبيب املصطفى إنام هو رسول 

من عند اهللا تبارك وتعاىل.
ولكن؛ ملاذا ورد وصف: {8  9  : ;}؟.

نْ له صفة  يكون التوكُّل واالعتامد من جانب اإلنسـان عىل مَ
نْ يعرتيـه النوم أو املوت..  الرعايـة الدائمـة واملطلقة، وليس عىل مَ

. ولو اعتمد املرء عىل من ينام أو يموت ملا استفاد شيئاً
وحيث تُطلق هذه الصفة عىل اهللا تعاىل، فهي كذلك تعريف 
بِّ ال ينبغي االعتامد عليه،  باآلخرين من دونه؛ أي أن ما سـو الرَّ
بَّ هو  كـام أن مـن ينـام أو يمـوت ال ينبغي أن يكـون ربا، ألن الـرَّ
الراعي واملتلطف بعباده؛ وأية رعاية، وأي لطف يبقى لد مدعي 

الربوبية يف حالة نومه أو موته؟.
فكان البد البن آدم أن يعتمد عىل قوة ترفده وتكفيه يف كافة 
األحـوال وعـىل وجه الـدوام، واهللا تعاىل قوي ال يضعـف بنوم أو 
مـوت، كام هو عادل حكيم وال يرد اخللـل يف عدله وحكمته، فهو 
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كَّل عليه. تَوَ إذاً حري بأن يُ
علِـم هـذا األمرُ اإلهلي اإلنسـانَ بخطـأ االعتقـاد ببقائه،  ويُ
فيطغـى هبـذا اخلطأ؛ وكذلك خطأ االعتامد عـىل غري اهللا تعاىل؛ ألن 

اجلميع ضعفاء زائلون ال ريب.
.{= < } -٣

كذلك التسـبيح بحمد اهللا تبارك وتعاىل يبدو أنه جاء كجزء 
مـن التأكيد عىل ما جـاء يف مطلع هذه اآلية الكريمة: {6  7 
ـه باملـدح واحلمد  8  9  : ;}. بمعنـى عـدم جـواز التوجُّ
بّ طلباً لعونه؛ إذ ال حاجـة أبداً إىل مداراة الناس أو  ألحـدٍ غري الرَّ
مدحهم، حتى يسـتميلهم صاحـب الدعوة إىل جانبـه، وإنام يكفيه 
. وقد علَّمنا األنبياء أهنم ال يسبحون إالَّ بحمد  بّ نارصاً ومعيناً الرَّ
ضع األنبياء لوالية  اهللا عـز وجل، بل إن من احلكمة اإلهلية أهنا مل ختُ
نِّبَهم التأثر أو االضطرار إىل يشء من املداهنة.  أحد من الناس، لتُجَ
فهذا نوح وهذا إبراهيم وهذا موسى وهذا عيسى سالم اهللا عليهم 
أمجعني، مل يُذكر نوعُ واليةٍ ألحدٍ عليهم من قراباهتم، بل إن إبراهيم 

C صـارح عمه الـذي كان بمنزلة أبيه بالقول: {' ) 
.(١){0 / . - , + *)

أمـا نبينا األعظم K فقـد بعثه اهللا تعاىل يتيم األبوين، مع 
جاللة قدرمها وعظيم منزلتهام B.. وإىل هذا احلد كان الرسـول 

األكرم K جمرداً عن املحيط.
ثم إن التسبيح هو التنزيه.

(١) سورة األنعام، آية: ٧٤.
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العالقة بين التوكل والتسبيح

أما كلمة {=} فهناك تفسريان هلا:
أوالً: إهنـا بمعنـى املعيـة، وهـذا أحد املعـاين الكثرية حلرف 

الباء، مثل قول القائل: مشيت بالنهر.
فيكـون معنـاه نسـبح ربنا ونحمـده. فنحن نسـبحه عىل أنه 
يتسامى عن كل صفات النقص والضعف والعطل، ونحن نحمده 

عىل كل صفات اجلامل والعطاء والفيض؛ أي: صفات الفعل.
ـح أبعاد محـد اهللا وتسـبيحه فنحـن بحاجة إىل  ولكـي نُوضِّ

بعض التفصيل:

أمساء اللَّـه احلسىن
إن أصول أسامء اهللا احلسنى أربعة.

األول: االسـم الذي ال خيرج من اهللا تعاىل إالَّ إليه، ومل يُطلع 
. باً قرَّ عليه أحداً، ال نبيا مرسالً وال ملكاً مُ

الثـاين: اسـم اجلاللة (اهللا) الـدال عىل معـدن العظمة، وهو 
اسـم جعلـه اهللا تعاىل ليعرفـه به خلقه، فيُشـريون به 

إليه.
ال ملا يشـاء. ويُعربّ  الثالـث: اسـم الفعل الدال عىل أن اهللا فعَّ
عن هذا االسم بكلمة (تبارك)، حيث أنه سبحانه قد 
أعطى من فيضه عطاءً مسـتمراً، وينضوي حتت هذا 
اب،  االسـم الكثري من األسـامء، مثل: الرازق، الوهَّ
ق، وغري ذلك.. وسـائر أسـامئه احلسـنى التي  اخلالَّ

تدل عىل عطائه.
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الرابـع: اسـم (تعـاىل) الـدال عىل التعـايل عـىل كل صفات 
وس املتعايل. ولذلك؛ إن  ـدُّ ـبُّوح القُ النقص، مثل السُّ
قلـت: اهللا تبـارك وتعاىل، فقد ذكرت األسـامء الثالثة 

غري االسم األعظم املكنون. 
هـه عن كل صفة  نزِّ والعبد املخلوق يُسـبِّح سـيده اخلالق ويُ
نقـص، وحيمـده لكل عطاء وكل فعل وكل نعمـة وكل رمحة. ومن 
الرمحـة يف بعض األحيان أنـه تعاىل يمنع عليه بعـض النعم، ولكنه 
-العبـد املخلـوق املؤمـن- حيمده عـىل حكمته التـي اقتضت املنع 

عليه.
: إنه بمعنى االسـتعانة، وهو املعنى الشائع حلرف الباء،  ثانياً
كـام تقول كتبت بالقلـم. وهكذا يكون املعنى أننا نسـتعني بنعم اهللا 
التـي نحمده عليها ونسـبحه. فـإذاً محدنا له وتسـبيحنا إياه مها من 

. نعمه علينا، مما يقتيض محداً جديداً وتسبيحاً طارفاً
ذلك ألن اإلنسـان حينام يُسبِّح ربه، فإنام يستفيد 
من نعمه عليه. فإذا نطق بالتسـبيح فإن لسانه وأعصابه 
هه عن أن يُسبِّحه بغري  نزِّ وكل قوته منه. فهو يف احلقيقة يُ
أسـامئه وبغري محده. بمعنـى أن اهللا تعاىل هو الذي رزقه 

قوة التسبيح والتوفيق إليه.
وسـواء كان هذا املعنى أو ذاك، فإن كال املعنيني 
يصبّـان يف مصـب واحـد، وهـو: التسـبيح بحمـد اهللا 
تعـاىل أنه جعله أهالً للتسـبيح، ولـواله، ولوال إذنه له، 

يَّة  دِ قَ ملا اسـتطاع أن يُسبِّح، وال كان أهالً للتسـبيح. وهذه حقيقة عَ
بالغة األمهية ينبغي االلتفات إليها جيداً؛ إذ الشـيطان يدفع البعض 

ــاء  » األنبي إن   
ــى  عل ــدون  يعتم
ــيء،  ش كل  يف  اهللا 
ويستلهمون من قوته 
املطلقة، السيما وأنه 
ــو  ــاىل ه ــارك وتع تب
الذي أعطاهم ضمان 

النصرة والنصر.
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العالقة بين التوكل والتسبيح

إىل االغـرتار هبذه املنزلة السـامية والتوفيق الرفيع، (أي تسـبيح اهللا 
دة  ومحـده) وكأنه قد عرف اهللا تعاىل وسـبَّح بحمده بقدرة ذاتية جمرَّ
عن نعمة اهللا وتوفيقه. واحلال أنه لوال اهللا ما عرف اهللا، ولو ال نعمه 

ملا سبَّحه أحد.
.{C B A @ ?} -٤

يبـدو أن هنـاك عالقة بني التـوكُّل عىل اهللا واالسـتغفار من 
الذنب، كيف؟.

حينام يتـوكَّل العبد عىل ربه يكون يف مقام القرب منه. وكلام 
شـعر البـرش بالقرب مـن ربِّه كلام شـعر باحلياء منـه، وبالتقصري يف 
رحابـه، وأحس بالتـايل بالذنب، مما يدعوه إىل االسـتغفار. وهكذا 

 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü} كريمـة:  آيـة  يف  نقـرأ 
.(١){ê é è ç æå ä

 . واهللا سـبحانه خبري بذنوب عباده، وكفى به شـاهداً ورقيباً
ومن هنا فإن علينا املزيد من االستغفار والتسليم له.
ثم ما هي العالقة بني التسبيح واالستغفار؟.

ـد لإلقرار  اجلـواب: ألن التسـبيح إقرار بالنقـص، فإنه يُمهِّ
بالذنب. أو لنقل: إنه اإلقرار بعينه. 

ب إىل اهللا يستشـعر بالتقصـري بحـق اهللا سـبحانه  إن املُتقـرِّ
عـي للعصمة باطالً، فهو غريب عـن منزلة القرب  وتعـاىل. أما املدّ

من ربِّه املتعال.
(١) سورة حممد، آية: ١٩.
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٢٣٩

والسـبب يف ذلـك أن من يعيـش يف زنزانة ذاته تـراه يقدس 
نفسـه ويُلقي باللوم أبـداً عىل غريه، حتى يتطاول عـىل ربِّه ويتَّهمه 
سـبحانه. فـإذا خرج املرء مـن ضيق نفسـه إىل رحـاب العامل وجد 
العكـس متامـاً، وجد أن نفسـه هي املذنبـة املقـرصة. ولذلك جيدر 
 C بالـذي يسـتغفر ربه أن يسـبحه أوالً، كـام قال النبـي يونس

 f e d c b a  ̀ _ ^} :عـىل ما جاء يف القـرآن
 s r q p o n m l k j i h  g

.(١){t
لِيَا اإلقرار  أي أن االستغفار إىل اهللا عقيدة وسلوك ينبغي أن يَ
بعقيـدة التوحيـد، بل إن عقيـدة التوحيد ال تكتمـل لوال أن يعرف 
اإلنسـان املخلـوق حقيقة منزلتـه، وأين هو من ربِّـه العيل العظيم. 
فَ  رَ دْ عَ قَ ـهُ فَ سَ فْ فَ نَ رَ نْ عَ وقد ورد عن رسـول اهللا K، قال: «مَ

.(٢)« هُ بَّ رَ
ألن يف النفـس صفـات النقـص والذل والتقصـري واجلهل، 

وهي صفـات دفينة يف ظلامت النفـس، وقد جعلها اهللا 
تعـاىل -بفضله ومنّه العميم- يف الوقت نفسـه أدلة عىل 
مصـدر النـور وينبوع اخلـري. وهذه املقاربـة بني معرفة 
الـذات وبـني معرفـة اخلالق إنام هـي من فضلـه تبارك 

اسمه.
فاإلنسـان إنـام يتكامـل؛ حينام ينتبه إىل مـا فيه من 
النقص، وكلام زادت معرفته بنواقص نفسـه زادت صلته 
بربـه حتى يسـتعني به لرفـع تلـك النواقـص. ولكنه قد 

(١) سورة األنبياء، آية ٧٨.
(٢) بحار األنوار: ج٢، ص٣٢.

ــتغفار إىل اهللا  »  إن االس
ينبغي  ــلوك  وس ــدة  عقي
ــرار بعقيدة  ــا اإلق أن َيِلَي
ــل إن عقيدة  ــد، ب التوحي
ــل  تكتم ال  ــد  التوحي
ــان  ــوال أن يعرف اإلنس ل
مرتلته،  ــة  حقيق املخلوق 
وأين هو من ربِّه العظيم.



٢٤٠

العالقة بين التوكل والتسبيح

يطغـى بنعمـه إن مل ينتبه إىل مصدر النعم وسـننها وآفاقهـا. ولذلك، 
كانـت ملفاهيم هذه اآليـة الرشيفة (التوكل، التسـبيح، احلمد) عالقة 
وطيدة فيام بينها، وكل آيات اهللا تعاىل حتوي من احلكمة واملنطق ما ال 

يعلمه إالَّ اهللا والراسخون يف العلم.
بصائر وأحكام »

١- إن األنبياء A يتوكلون عىل اهللا يف كل يشء، ال سـيام 
وأنه تبارك وتعاىل هو الذي أعطاهم ضامن النرصة.

٢- التـوكُّل عـىل اهللا جتلٍّ سـامٍ لفكـرة مهمة، وهـي: إقرار 
اإلنسان عىل نفسه بالضعف والعجز، وهو يتطلَّع إىل من يزيح هذا 
الضعف ويسـد هذا العجز. واهللا تعاىل وحده قوي ال يضعف بنوم 
أو بموت، كام هو عادل حكيم.. فحري بالعبد أن يتوكَّل عليه دائامً 

. وأبداً
٣- التسـبيح بحمـد اهللا تعاىل جعل املُسـبِّح أهالً للتسـبيح، 
ولوال إذن اهللا تعاىل له ملا استطاع أن يُسبِّح، وال كان أهالً للتسبيح.

٤- مـن سـام يف معـارج القرب مـن ربِّه استشـعر مد ذله 
وضعفه وتقصريه يف جنب ربِّه، فاستغفره وتاب إليه.
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٢٤١

اخللق يف قبضة الرب »

 L  K  J  I  H  G  F  E}
 U  T  S  RQ  P  O  N  M

.{W V

من الحديث »

لَّ  إِنَّ اهللا جَ * قـال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب B: «فَ
امَ  ، كَ ةٍ ْتَلِفَ ـاتٍ خمُ قَ ائِضِ يفِ أَوْ رَ اتِ الْفَ آيَ عِ وَ ائـِ َ ائِمَ الرشَّ زَ لَ عَ زَ هُ أَنْ ـرُ ذِكْ
نْ  لَّ مِ ا يفِ أَقَ هَ قَ لُ ْ اءَ أَنْ خيَ لَوْ شَ ، وَ امٍ تَّةِ أَيَّ ضَ يفِ سِ َرْ األْ امواتِ وَ لَقَ السَّ خَ
اباً  إِجيَ نَائِهِ وَ ُمَ ثَـاالً ألِ اةَ مِ ارَ املُدَ اةَ وَ َنَ لَ األْ عَ هُ جَ لَكِنـَّ ، وَ لَقَ ِ خلََ ملْـحِ الْبَرصَ

.(١)« هِ قِ لْ ىلَ خَ ةِ عَ جَّ لِلْحُ
هُ  رُ ـلَّ ذِكْ : «إِنَّ اهللا جَ الَ ـرٍ C قَ فَ عْ ـنْ أَيبِ جَ ابِرٍ عَ ـنْ جَ * عَ
شِ  رْ ىلَ الْعَ تَو عَ مَّ اسْ ءِ، ثُ امَ بْلَ السَّ ضَ قَ َرْ لَقَ األْ ، خَ هُ ؤُ امَ تْ أَسْ سَ دَّ قَ تَ وَ

.(٢)« ورِ ُمُ بِريِ األْ لِتَدْ
* قـال اإلمام عيل بن موسـى الرضـا C يف إجاباته عىل 

(١) بحار األنوار: ج٩٠، ص١٢١.
(٢) تفسري العيايش، الشيخ حممد بن مسعود العيايش، ج٢، ص١٢٠.



٢٤٢

الخلق في قبضة الرب

 ، امٍ تَّةِ أَيَّ ضَ يفِ سِ َرْ األْ اتِ وَ وَ ـامَ لَقَ السَّ مَّ خَ أسـئلة املأمون العبايس: «ثُ
 . ٍ نيْ ةِ عَ فَ رْ ا يفِ طَ هَ قَ لُ ْ ىلَ أَنْ خيَ ادِراً عَ انَ قَ كَ ، وَ ـهِ شِ رْ ىلَ عَ لٍ عَ ـتَوْ سْ وَ مُ هُ وَ
ا  نْهَ هُ مِ قُ لُ ْ ا خيَ ـةِ مَ ئِكَ الَ رَ لِلْمَ امٍ لِيَظْهَ ـتَّةِ أَيَّ ا يفِ سِ هَ قَ لَ لَّ خَ جَ زَّ وَ هُ عَ لَكِنـَّ وَ
ةً  رَّ هُ مَ رُ اىلَ ذِكْ عَ ىلَ اهللا تَ ثُ عَ ْدُ ا حيَ وثِ مَ دُ لَّ بِحُ ـتَدَ يُسْ ءٍ، فَ ْ دَ يشَ عْ ـيْئاً بَ شَ
شِ  رْ نِ الْعَ نِيٌّ عَ هُ غَ َنَّ ، ألِ هِ إِلَيْهِ ةٍ بـِ اجَ شَ حلَِ رْ لُقِ اهللاُ الْعَ ْ ْ خيَ ملَ . وَ ةٍ رَّ ـدَ مَ عْ بَ
هُ لَيْسَ  َنَّ ، ألِ شِ ـرْ ـىلَ الْعَ نِ عَ وْ ـفُ بِالْكَ . الَ يُوصَ لَقَ ـا خَ ِيـعِ مَ ـنْ مجَ عَ وَ

.(١)« بِرياً لُوا كَ هِ عُ قِ لْ ةِ خَ فَ نْ صِ اىلَ عَ عَ مٍ تَ سْ بِجِ
***

تفصيل القول
ملاذا التوكُّل عىل اهللا؟.

بّ املتعال.  أوالً: ألن الطبيعة املحيطة بنا هي يف قبضة الرَّ
: ألن يف اإلنسـان طاقات كبرية يغفل عنها عادةً قبل أن  ثانياً

يتوكَّل عىل ربِّه، فإذا توكَّل عىل اهللا اكتشفها واستفاد منها. 
: ألن هنـاك إمكانات هائلـة يف الطبيعة، فعنـد التوكُّل  ثالثـاً
فه عليها، حتى  ، دلّه سـبحانه عىل ما ختتزنه خملوقاته وعرَّ بِّ عىل الرَّ
فه، ال سـيام وأن هذا اإلنسـان  هلـا أدوات طيعة حتت ترصُّ أنـه ليُحوِّ
ـه اهللا بالكرامة حينام محّلـه األمانة الكرب التي أشـفقت  قـد اختصَّ
السـاموات واألرض واجلبـال أن حتملهـا، ولكـن ابـن آدم محلهـا 

فأصبح مسؤوالً عن أدائها بالطور الصحيح.
: ألن قلب اإلنسـان جتتاحه وسـاوس الشـيطان التي  رابعـاً

(١) بحار األنوار: ج٣، ص٣١٧.
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٢٤٣

اذ القرارات الشجاعة،  تبعث اخلوف يف قلبه لتحول دونه ودون اختِّ
ف إىل عظيم  وحينام يتوكَّل عىل ربِّه، يتجاوز تلك الوسـاوس ويتعرَّ
مـا أودعـه اهللا سـبحانه فيه من قـدرات، ووعـده بالنـرصة لعبيده 

العاملني.
.{M L K J I H G F E} -١

فنا اهللا سـبحانه وتعاىل إىل  عرِّ يف هذا النص القرآين الرشيف يُ
يشء من جتليات ربوبيته وقدرته الواسعة، فهو اهللا خالق الساموات 

واألرض. فالتوكُّل عليه هو احلل للمعضالت.
ولكن ملاذا حتديد فرتة اخللق للساموات واألرض يف أيام ستة 
ما دامت قدرة اهللا واسـعة وأمره بني الكاف والنون، فإذا قال: كن؛ 

فيكون؟.
يبدو أن يف ذلك إشـارة إىل أن للزمن قسـطاً يف واقع اخللق، 
وهذه هي حقيقة عامة نعيشها. وهكذا البد أن يُقرن التوكُّل بالصرب 
ليُعطـي أُكله. والزمن بدوره خملوق من خملوقات اهللا تبارك وتعاىل، 
وهذه إرادة اهللا عز وجل، حيث جعل األمور مرهونة بأوقاهتا؛ ألن 
السـاموات واألرض خملوقـان خارجان عن عـامل اخللود املحذوف 

منه عامل الزمن.
وعبارة {M L} ال تعني فرتات زمنية تتكون الواحدة 
منها من أربع وعرشين سـاعة، بل إن التعبري بستة أيام تعبري جمازي 
بالنسـبة ملا هـو املتعـارف لدينا مـن بيان الوحـدة الزمانيـة باليوم. 
، ويوم القيامة مخسـون  ومعلوم أن اليوم عند اهللا كألف سـنة مما نعدُّ
ألف سـنة. وهكذا نعرف أن هذه األيام السـتة تعني حسب الظاهر 
مراحل ست، وكل مرحلة منها هلا خصائصها وآفاقها. ولعل إيراد 



٢٤٤

الخلق في قبضة الرب

مَّ حلكمة  الغمـوض من جانب اآليـات والروايـات هبذا الصـدد تَ
دُّ  عَ بالغـة مـن قبل الشـارع املقدس؛ ألن عـدم معرفة تفاصيلـه ال يُ
منقصة يف اإليامن، أو لعله تُرك حتى يأذن اهللا تعاىل يف تبيينه، ولكن 
ت يف سـت مراحل، إحياءً  املهـم هو اإليامن بأصـل أن اخللقة قد مرَّ

منه تعاىل بأمهية الزمن ودرءاً للعجلة وترغيباً يف الصرب.
.{RQ P O N} -٢

هذه الكلمة العظيمة جـاءت لفضح االفرتاء الكبري الصادر 
ن زعم أن اهللا سـبحانه وتعاىل قد خلق السـاموات واألرض يف  عمَّ
سـتة أيام ابتداءً من يوم األحد حتى يوم اجلمعة ثم ذهب ليسـرتيح 
روا عطلتهم يوم السـبت  يوم السـبت. وهؤالء هم اليهود الذين برَّ

- بأن يد اهللا مغلولة. وتصوروا –باطالً
؛ وإنام اهللا عز وجل قد اسـتوت هيمنته واسـتطالت قدرته  كالَّ
وجـر تدبريه يف مجيع خلقه يف األرض ويف السـاموات وما فيهام وما 
بينهـام، ومـا يف الكريس والعرش ومـا بعد العرش مـن عوامل احلجب 
واألنوار؛ فهو بعزته مهيمن عىل كل يشء، وإرادته نافذة يف كل يشء.

وكـام هـو واضـح، فـإن نفـوذ اإلرادة مـن لـوازم اإللوهية 
بّ عاجزاً، ولـو كان عاجزاً ملا  ر الـرَّ والربوبيـة؛ أي ال يُمكـن تصوُّ

كان ربا له امللك واجلربوت.
لٍّ لرمحته الواسـعة التي كلّام  َ لْقُ اهللا سـبحانه ثم تدبريه جتَ وخَ

تأملنا يف أبعادها زدنا معرفة بأسامئه، بل وحبا له.
{V U T S} -٣

ف إىل رمحته أكثر  واهللا تبارك اسمه يدعو اإلنسان إىل أن يتعرَّ
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٢٤٥

نْ يسأل؟. ادَ منها، ولكن كيف يتعرف؟. ومَ دَ ها ولِيَزْ تَدرَّ فأكثر لِيَسْ
ف إىل ربـه الرمحن من خالل  مـن املفـرتض بابن آدم أن يتعرَّ

نْ هو اخلبري باهللا؟. اخلبري به.. ولكن مَ
ف عن نفسه بنفسه ودلّ عىل ذاته  هو اهللا نفسه بال ريب، إذ عرَّ
بذاتـه، وأذن لإلنسـان أن يعرفه من خالل خلقـه. وليس أخرب باهللا 
تعـاىل من نبينا األعظم وآله األئمـة املعصومني صلوات اهللا عليهم 
ـرف اهللا تعاىل. فهم القادرون عىل رشح وحي اهللا  أمجعـني، إذ هبم عُ
تبـارك وتعاىل خللقه، وبكلامهتم املضيئة يعي اإلنسـان بعض أسـامء 

ربِّه سبحانه، ومنه اسم الرمحة الشاملة واملستمرة.
.(١){z y x w v u t} :وقد قال عز وجل

وهؤالء أهل الذكر هم اخلرباء العارفون باهللا تعاىل.
فاملعرفـة بـاهللا تعـاىل جيـب أن تتـم من خـالل جهـة خاصة 

سة هي التي  يرتضيها اهللا تعاىل نفسـه، وهذه اجلهة املقدَّ
فتنـا غضبه  لتنـا برمحته الواسـعة وخوَّ فتنـا بـاهللا وأمَّ عرَّ

الشديد.
وهـذه الكلمة هتدينا إىل رضورة االسـتزادة من 
ثِّـل اجلوهر يف كل يشء.  معرفـة اهللا، ألن هذه املعرفة متُ
ومـن هنا نُالحظ يف كلامت النبـي K وكلامت أهل 
ء احلقيقيون عـىل اهللا تبارك  البيـت A، وهـم األدالَّ
فعمـة بلفـظ اجلاللة وسـائر أسـامء اهللا  وتعـاىل، أهنـا مُ
وصفاتـه، مثـل الزيـارة اجلامعـة الكبرية ودعـاء عرفة 

(١) سورة النحل، آية: ٤٣.

ــان  »  إن يف اإلنس
ــرية  كب ــات  طاق
ــل عنها عادًة  يغف
ــوكَّل  يت أن  ــل  قب
فاذا  ــه،  ربِّ ــى  عل
اهللا  ــى  عل ــوكَّل  ت
واستفاد  اكتشفها 

منها. 



٢٤٦

الخلق في قبضة الرب

ودعـاء كميل ودعاء اجلوشـن، واخلطب النبويـة والعلوية عموماً، 
بِّ الرمحن. ليفتحوا لنا اآلفاق الواسعة ملعرفة الرَّ

بصائر وأحكام »

بِّ املهيمـن، دلَّه عىل  ١- إذا تَـمَّ لإلنسـان التـوكُّل عىل الـرَّ
مـا ختتزنه خملوقاته مـن إمكانات ثم أعانه عىل تسـخريها، حتى أنه 

ليحوهلا إىل أدوات طيِّعة بيده.
٢- إن للزمن قسطاً يف خلق احلقائق.. وهكذا جيب أن يُقرن 

لَه. التوكُّل عىل اهللا بالصرب ليُعطي أُكُ
٣- الزمـن خملوق من خملوقات اهللا، وهكذا اقتضت مشـيئة 

اهللا، حيث جعل األمور مرهونة بأوقاهتا.
٤- إن اهللا تعاىل قد اسـتوت هيمنته وجر تدبريه عىل مجيع 
خلقـه يف األرض ويف السـاموات ومـا فيهام وما بينهـام؛ فهو برمحته 

هيمن عىل كل يشء، وإرادته نافذة يف كل يشء. مُ
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٢٤٧

اسجدوا للرمحن »

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X}
.{fe d c b a `

من الحديث »

 : الَ بْدِ اهللا C قَ نْ أَيبِ عَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ حمُ ريٍ وَ نْ أَيبِ بَصِ * عَ
ىلَ  ـدَّ عَ لٍ أَشَ مَ نْ عَ امَ مِ ، فَ ودَ ـجُ نِنيَ C أَطِيلُوا السُّ مِ ـريُ املُؤْ ـالَ أَمِ «قَ
ا  ذَ هَ ، وَ ودِ فَعَىصَ جُ رَ بِالسُّ هُ أُمِ َنَّ داً، ألِ اجِ مَ سَ  ابْنَ آدَ نْ أَنْ يَرَ لِيسَ مِ إِبْ

ا»(١). نَجَ اعَ وَ أَطَ ودِ فَ جُ رَ بِالسُّ أُمِ
رَ بْنَ  فَ عْ ـادِقَ جَ تُ الصَّ عْ ـمِ : «سَ الَ طَّارِ قَ عَ رٍ الْ فَ عْ ـنْ أَيبِ جَ * عَ
ولَ  سُ ا رَ : يَ الَ قَ ـولِ اهللا K فَ سُ لٌ إِىلَ رَ جُ اءَ رَ : جَ ولُ قُ دٍ B يَ َمَّ حمُ

. يلِ مَ فَ عَ عُ ضَ نُويبِ وَ تْ ذُ ثُرَ اهللا كَ
امَ  نُوبَ كَ ُطُّ الذُّ هُ حيَ إِنَّ ودَ فَ جُ ثِرِ السُّ ـولُ اهللا K: أَكْ سُ الَ رَ قَ فَ

.(٢)« رِ جَ قَ الشَّ رَ يحُ وَ طُّ الرِّ ُ حتَ
***

(١) بحار األنوار: ج٨٢، ص١٦١.

(٢) وسائل الشيعة: ج٤، ص١٠٢.



٢٤٨

اسجدوا للرحمن

تفصيل القول
كانـت بيئـة العـرب يف العـرص اجلاهيل بيئـة خشـنة عنيفة، 
فأثَّرت يف قلوب أصحاهبا، ولقد كان الواحد يئد بنته دون أن يرفّ 
له جفن. وهذه القسوة القلبية والعنف يف السلوك أورثاهم تصوراً 

خاطئاً فيام يتصل بالعقيدة، فلم يفقهوا اسم الرمحن.
وهكـذا كانـت رؤيتهـم املتعلقة بخالـق الكون أشـبه يشء 
داً عديم  بَّ املتعـال كونه جـالَّ رت الـرَّ برؤيـة اليهـود، حيـث تصوَّ

الرمحة، حاشاه.
ولذلك؛ حينام جاء النبي األكرم K بكلمة الرمحن، وهي 
املبالغـة يف الرمحة، وأبلغهم رضورة عبادته والسـجود له، تسـاءلوا 

باستنكار عامّ تعنيه كلمة (الرمحن).
.{_ ^ ] \ [ Z  Y X} -١

ـدت هـذه الثقافة اجلاهليـة يف املدرسـة األموية الذين  وجتسَّ
أنفـق قادهتم ماليـني الدراهـم والدنانري مـن أموال املسـلمني من 
أجل حذف آية: {z } | {} من القرآن، مما يكشـف 
الِدِ بْنِ  نْ خَ عـن مد عدائهم هلذه اآلية الكريمة. وجـاء يف ذلك عَ
مُ اهللاُ  هُ لَ اتَ مْ قَ ا لَهُ : «مَ ولُ قُ دٍ B يَ َمَّ رَ بْنَ حمُ فَ عْ تُ جَ عْ مِ : سَ الَ تَارِ قَ املُخْ
ا،  وهَ رُ ا أَظْهَ ةٌ إِذَ عَ َا بِدْ وا أَهنَّ مُ عَ زَ ةٍ يفِ كِتَـابِ اهللا، فَ ظَمِ آيَ وا إِىلَ أَعْ ـدُ مَ عَ

.(١)«{} | { z} : يَ هِ وَ
اظهم أسقطوا البسملة الرشيفة  حتى أن بعض فقهائهم ووعّ
دَّ اإلمام احلسـن العسكري  من قراءة السـورة يف الصالة، يف حني عَ

(١) مستدرك الوسائل: ج٤، ص١٦٦.
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٢٤٩

C اجلهر ببسـم اهللا الرمحن الرحيم من عالمات املؤمن، إذ قال: 
تُّمُ  التَّخَ ، وَ بَعِنيَ َرْ ةُ األْ ارَ يَ زِ ، وَ نيَ سِ مْ ةُ اخلَ الَ : صَ ْسٌ نِ مخَ مِ اتُ املُؤْ مَ الَ «عَ

.(١)« يمِ حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاِ الرَّ رُ بِبِسْ هْ اجلَ ، وَ بِنيِ ريُ اجلَْ فِ عْ تَ ، وَ نيِ يفِ الْيَمِ
ممـا يعكس مد جهـاد املعصومـني A يف إطار تكريس 
مبـادئ احلـق ومعارضة االنحرافـات الظاهـرة واملتلصصة حلذف 

مفهوم الرمحة من الثقافة الدينية.
ويبـدو أن اإلرصار األمـوي عىل طمس اسـم الرمحة اإلهلية 
وإبعـاده عن ثقافة األمـة، هدفه توفري فرصة القمـع للناس وتربير 
عـي االرتباط  قتـل النـاس بال هـوادة. لقد كان احلاكـم األموي يدَّ
باهللا، ويُمثِّل سـلطة الدين، وكان يف الوقـت ذاته مرصا عىل تصفية 
خصومه بوحشية بالغة، فعمد إىل حذف مفهوم: {| {} 

من الدين ومن ثقافة األمة؛ ألنه ال ينسجم وتوجهات سلطته.
ومـن ذلك؛ مـا أجاب به سـمرة بن جندب حـني كان والياً 
عـىل البرصة مـن جانب احلاكم األموي، حني أمعـن يف قتل الناس 
فيهـا، وملا اعرتضـوا عليه قال: «إن من أقتله إمـا أن يكون من أهل 
اجلنـة وإما من أهل النار، فمن كان من أهل اجلنة فقد عجلت له يف 

ه». دخوهلا، ومن كان من أهل النار فقد كفيت الناس رشَّ
ر بـه عصابـات اجلريمة  وهـذا هـو املنطـق نفسـه الذي تُـربِّ
سـفكها لدماء الناس يف هـذا العرص احلرج. وكذلـك كانت تفعل 
اجم بعض مـدن وقر أوروبا  اجليـوش العثامنية اهلمجيـة حينام هتُ
هوا اإلسـالم يف أذهان الناس، حتى جعل  الرشقية، حتى أهنم شـوَّ
الكثري منهم يشمئز من اإلسالم. وكذلك استخدام الكنيسة للعنف 

(١) وسائل الشيعة: ج١٤، ص٤٧٨.



٢٥٠

اسجدوا للرحمن

يف حماكم التفتيش كان سبباً لردة أوروبا عن الدين.
ولكـن عـىل اجلانـب اآلخر، نجـد الرمحـة اإلهليـة تتمثَّل يف 
بصائـر وأخالق أهـل البيت A، فقد كانـوا A مثال الرمحة 
التامة يف تعاملهم مع أعدائهم وأوليائهم. كام تعامل سـيد الشهداء 
C مـع أعدائـه الذين جاؤوا لقتلـه، وهو يعلم علم 
اليقـني ذلك منهم، ولكنه سـقاهم املاء حينام احتاجوه، 
وهو يعلم أيضاً أهنم سـوف حيرمون نساءه وأطفاله من 
املاء. وكذلك فعل أبوه أمري املؤمنني C قُبيل معركة 
ا ينقضِ  صفني مع أعدائه األمويني من أهل الشام، ولمّ
ـويعات قليلة.  عىل حرماهنـم إياه وجنده من املاء إالَّ سُ
وهكـذا كان يفعل كل أهل البيت A حتى أصبحوا 

التطبيق البارز لقول اهللا تعاىل بـ{3 4 
.(١){ ; : 9 87 6  5

ث وال حـرج، إذ كان  أمـا سـيّدهم رسـول اهللا K، فحدّ
يُعـاين كل املعانـاة من قومه الكافرين، حتى أنه قـد أوذي كام مل يؤذَ 
أحـد مـن األنبيـاء، ولكنـه كان حيمل هلـم الرمحة يف قلبه وقسـامت 
وجهـه، ليعكـس هلم معنـى الرمحة اإلهليـة، فيخربهـم بمد رمحة 
بّ املتعـال.. حقـا إن رمحة اهللا تعـاىل قد جتلَّت يف بعثه لرسـوله  الـرَّ
املصطفـى K وجعلـه إياه رمحـة للعاملني، وجتلَّـت يف إمامة كل 

واحد من املعصومني A، كام جتلَّت يف قوانني الرشيعة.
ولكن الكافرين كانوا وال زالوا يقولون: {^ _}؟.

ألهنـم ال يسـتطيعون –والعجـز عائـد إىل أنفسـهم- هضم 
(١) سورة آل عمران، آية ١٣٤.

 إن اإلصرار األموي  »
ــم  ــس اس ــى طم عل
الرمحة اإلهلية وإبعاده 
ــة،  ــة األم ــن ثقاف ع
ــري فرصة  ــه توف هدف
وتربير  للناس  القمع 
قتل الناس بال هواده.
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٢٥١

مسرية الرمحة اإلهلية.. فقالوا:
.{b a `} -٢

وهـم بسـؤاهلم االسـتنكاري هذا قد سـعوا إىل حتويـل دفَّة 
القضيـة من حمتواها العقائدي الرصني إىل موضوع شـخيص بينهم 
وبـني النبي املصطفـى K. وبدالً من أن يعمـدوا إىل التفكري يف 
مون  كلمة الرمحـة ومفهومها ويف الثقافة التي حتملهـا، راحوا يتهكَّ
عىل شخص النبي، مبادرين إىل الفصل بينه وبني اهللا اخلالق الرمحن، 
نكرين الوحي املنزل من أساسـه، فنسـبوا األمر بالسجود للرمحن  مُ

بِّ الرمحن. إىل شخص النبي وليس إىل إرادة الرَّ
.{d c} -٣

ـني يف أذهـان اجلاهليـني  شَ شِّ عَ ألن احلقـد واحلسـد كانـا مُ
ر  وقلوهبـم جتاه الرسـول األكرم، فقد كانوا يـزدادون نفوراً كلام كرَّ
بِّ الرمحن، إذ العقد  النبـي K دعوته إليهم باخلضوع إلرادة الرَّ
ي مفهوم الدعوة اإلهلية  النفسـية اخلاصة هبم كانت تدفعهـم إىل تلقّ
بشكل مقلوب. فيام املؤمن كان يزداد خشوعاً كلام تُليت عليه آيات 

الرمحن، فتفيض عيناه بالدمع ملا عرف من احلق.
بصائر وأحكام »

١- إن رمحـة اهللا تعـاىل قـد جتلَّت يف بعثه لرسـوله املصطفى 
K، وجعلـه إيـاه رمحة للعاملني، وجتلَّـت يف إمامة كل واحد من 
أئمـة اهلدA ، كام جتلَّت يف قوانني الرشيعـة. ولكن الكافرين 
كانوا وال زالوا يقولون: {^ _}؟. ألهنم ال يستطيعون هضم 

أبعاد الرمحة اإلهلية.
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اسجدوا للرحمن

ـني يف أذهـان اجلاهليني جتاه  شَ شِّ عَ ٢- احلقد واحلسـد كانا مُ
 K ر النبي الرسـول األكرم، لـذا كانوا يـزدادون نفوراً كلام كـرَّ

. بِّ دعوته إليهم باخلضوع والتسليم إلرادة الرَّ
بينـام املؤمـن يزداد خشـوعاً كلـام تُليت عليه آيـات الرمحن، 

فتفيض عيناه بالدمع ملا عرف من احلق.
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تبارك الذي جعل يف السماء بروجًا »

 n m l k j  i h g}
.{r q p o

***

تفصيل القول
ـل البرش يف خلقه وخلقة العامل املحيط به، وكيف أن  عندما يتأمَّ
كل يشء يف النفـس واآلفاق يدلنـا عىل جانبي الضعف والقوة، والفقر 
والغنى، والظالم والنور يف املخلوق أنَّى كان. وضعفه وفقره والظالم 
املحيـط به ذات داللـة بأن ذاته العدم، ذاتـه (ال وجود - ال خلود -ال 

قوة - و.. و..). وإنام أعطاه خالقه ما أعطاه من وجود وقوة وغنى.
هنا حتملنـا إىل معرفة  إن هـذه احلقيقـة التي نجدهـا أنَّى توجَّ
 .{g} اسـم كريم وعظيم من أسامء ربنا احلسـنى، وهو اسم

فكم هي نعمه عىل خلقه، وكم هو فضله ورمحته.
وهكذا نجد هنا تأكيد السـياق عىل اسـم {g} بعد أن 

افتُتحت السورة به، فقال سبحانه:



٢٥٤

تبارك الذي جعل في السماء بروجاً

.{l k j  i h g} -١
فام هي العالقة بني بركة الفرقان وبركة الربوج يف السامء؟.

يبـدو أن العالقـة تتمثَّـل يف أن للربوج فائدة اهلـد للناس 
اع العارفني بمواعيد  رَّ وبالذات للمسافرين برا أو بحراً، وكذلك للزُّ
ظهور هذا النجم أو ذاك ومد تأثريه يف أمورهم الزراعية. وهكذا 

عل وسيلة هداية كرب للخلق. هو الفرقان قد جُ
ثـم العبـارة القرآنية هنا، تُثري يف ذهن اإلنسـان حقيقة أن اهللا 
ك يف حركتهـا وطبيعة  هـو خالق هـذه الربوج، وكذلـك هو املبـارِ
األنظمـة التي وضعها لضبطها. فال يشء يف العامل خارج عن سـنن 
اهللا وتدبريه، مما يدفع باإلنسـان إىل تكريـس تطلُّعه إىل الفضاء لعله 

ينتفع منه، وال يعكف عىل االستفادة مما يف األرض فحسب.
ف  إن النظر يف السـامء وما فيها من نجوم وأجرام جيعلنا نتعرَّ
إىل بعض أبعاد اسم {g}، بل جيعلنا عىل يقني أننا لن نُحيص 
د هلم  بِّ ونعمـه. وهكـذا تـر علامء الفضـاء قـد تأكَّ بـركات الـرَّ
عجزهـم عـن إحصاء عدد النجـوم، حتى رأ بعضهـم أن عملية 
اخللـق ألجرام السـامء مسـتمرة ومتواصلة، وألن الكـون يف حالة 
يص النجـوم البعيدة، إالَّ  ـع فرتاهـم ما أن يصنعوا تلسـكوباً حيُ توسُّ
ات جديدة يف الكون  ة أو جمرَّ وقـد خلق اهللا تعاىل يف الوقت ذاته جمرَّ

بِّ اخلالق تبارك وتعاىل. املتوسع بإرادة الرَّ
أمـا انعـكاس هـذا االسـم {g} عىل قلب اإلنسـان، 
لُقه وسـلوكه، فإن هذا الكائن املتناهي يف صغر حجمه،  مَّ خُ ومن ثَ
بالنسـبة إىل العامل، يـزداد إيامناً بـاهللا العيل العظيم وطمعـاً يف بركته 
ورمحته. وقد ورد يف مناجاة اإلمام عيل بن احلسـني C هللا تعاىل: 
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٢٥٥

لٌ أَنْ  أَنْتَ أَهْ ، فَ كَ تـِ َ محْ نْ رَ و مِ جُ لٍ ملَِا أَرْ ـتَأْهِ سْ َ مُ ريْ نْتُ غَ ـي؛ إِنْ كُ ِ «إِهلَ
إِنَّ  نِي، فَ افَ دْ أَخَ بِي قَ نْ انَ ذَ ي؛ إِنْ كَ ِ . إِهلَ تِكَ َ محْ ةِ رَ عَ نِبِنيَ بِسَ ىلَ املُذْ ودَ عَ ُ جتَ

.(١)« ينِ ارَ دْ أَجَ نِّي بِكَ قَ نَ ظَ سْ حُ
وواضـح أنه كلـام ازداد ابن آدم إيامناً بـاهللا ومعرفة باحلقائق 

املحيطة به، كان دعاؤه أصدق وأزكى.
{lkj} الربوج حمصورة يف نطاق السامء املحيطة هبا 
كـام حتيط الكرة بام تتضمنه من أجسـام يف داخلهـا. وكأن الربوج هي 
ع،  الت التي يف السامء واملواقع اخلاصة هبا يف جو الفضاء املتوسِّ التحوُّ
نَّبِيَّ  يَ أَنَّ الْ وِ ا رُ وفيهـا من الدقة والرسعة ما ال يُدرك. ومثـال ذلك، مَ

؟. سُ مْ الَتِ الْشَّ لْ زَ ئِيْلC: «هَ َ ربْ نيَ جَ َمِ أَلَ األْ مُ K سَ رَ َكْ األْ
. ، نَعمْ الَ C: الَ قَ فَ

؟. ، نَعمْ نَى، الَ عْ ا مَ الَ K: مَ قَ فَ
ا  لَكِهَ نْ فَ سُ مِ مْ تِ الْشَّ لَ اهللا K؛ قَطَعَ ـوْ سُ ا رَ الَ C: يَ قَ

.(٢)« امٍ ةِ عَ ئَ امِ ْسِ ةَ مخَ َ ريْ سِ ؛ مَ مْ ، نَعَ : الَ ْ يلِ وْ َ قَ بَنيْ
أي أنـه حينـام سـأل مل يكن وقت الـزوال قد دخـل، وحينام 
أجاب جربئيل سارعه وقت الزوال بالدخول. إشارة إىل دقة حركة 

جرم الشمس ورسعتها. 
.{q p o n m} -٢

ر الذايت. وأما  اجلعل هو جعل إهلي بعيد عن العفوية والتطوُّ

(١) بحار األنوار: ج٩١، ص١٠٤.
(٢) مواهب اجلليل، احلطاب الرعيني، ج٢، ص١١.
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تبارك الذي جعل في السماء بروجاً

اج فهو الشـمس، وفيها مـن الطاقة احلراريـة والضوء الكثري  الـرسِّ
نُ احلياة يف كوكبنـا األريض. وطاقتها  مِّ ؤَ ما يشـعُّ عىل جمموعتهـا ويُ
احلرارية املشـار إليها ال تتوفر بالنفط أو احلطب، ولكنه وقود ذري 

مضبوط بقدرة اهللا القادر عىل كل يشء.
هُ من أشـعة الشمس  دُ رِ ي القمر باملنري، ألنه ميضء بام يَ ـمِّ وسُ
ثم يعكسـه عىل غـريه، وفيه ما فيه مـن الفوائد واملصالـح العظيمة 
اهنا، كاجلاذبية واملد واجلـزر البحريني  العائـدة عـىل األرض وسـكّ
ونمـو النباتـات والتأثري يف السـلوك اإلنسـاين -كـام يُذكر-، وغري 
ذلـك الكثري. بل إن الناظر إليه يف جو السـامء حيار يف القدرة اإلهلية 

املُمسكة به، واآلذنة له بعكس فوائده وتأثرياته وكل مجاله.
بصائر وأحكام »

١- {g} اسـم مـن أسـامء اهللا احلسـنى يـدل عـىل أن 
بدء العطاء -كام اسـتمراره- منه سـبحانه، وال قُدرة لد أحد عىل 

إحصاء آفاق الربكة والعطاء اإلهلي.
٢- اهللا سبحانه هو خالق الربوج وضابطها، وهو املبارك يف 
وجودهـا وحركتها وطبيعـة األنظمة التي وضعهـا لتدبريها، إذ ال 

يشء يف اخللق خارج عن سنن وهيمنة اهللا سبحانه وتعاىل.
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ملن أراد أن يتذكر »

 z  y  x  w  v  u  t  s}
} | { ~  ے ¡ }.

من الحديث »

تَهُ  ئِكَ الَ ي مَ اىلَ لَيُبَاهِ عَ تَ كَ وَ بَارَ ـولُ اهللا K: «إِنَّ اهللاَ تَ سُ الَ رَ قَ
وا إِىلَ  تِي؛ انْظُرُ ئِكَ الَ ـا مَ : يَ يَقُولُ ، فَ ارِ يْلِ بِالنَّهَ ةَ اللَّ ـالَ قْيضِ صَ بْـدِ يَ بِالْعَ

.(١)« تُ لَهُ رْ فَ دْ غَ مْ أَينِّ قَ كُ دُ هِ يْهِ أُشْ لَ هُ عَ ضْ ِ ْ أَفْرتَ ا ملَ قْيضِ مَ ي يَ بْدِ عَ
***

تفصيل القول
كام تتجىلَّ أسـامء اهللا احلسـنى يف الكائنات، كذلك يُمكن أن 

تتجىلَّ يف قلب البرش.
رنا باألسـامء. فكلام رأينا اجلـامل يف جوانبها  فالكائنـات تُذكِّ
بِّ املتعال. وإذا نظرنا إىل تدبريها احلكيم واللطيف  رنا مجال الرَّ تذكَّ
رنـا حكمته ولطفه تقديره. وإذا رأينا عظيم النعم التي أسـبغها  تذكَّ

(١) من ال حيرضه الفقيه: ج١، ص٤٩٨.
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لمن أراد أن يتذكر

رنا رمحته الواسعة. اهللا تبارك وتعاىل، تذكَّ
والسؤال: كيف نستفيد من جتيلِّ أسامء اهللا؟.

إن أسـامء اهللا احلسنى تتجىلَّ يف قلوبنا، حيث تنعكس أسامؤه 
القدسية عىل القلب باخلوف والرجاء، باعتباره تبارك وتعاىل مصدر 
كل خري، فإن سـلب منه شـيئاً فمن ذا الذي يرده إليه، كام أنه بربكته 
يفتح أمام املرء آفاق الفالح، ولن يسـمح لليأس أن يستبد به؛ حتى 
بِّ يف القلب لطيف  يف أحلـك الظروف. ومن آفاق جتيلِّ أسـامء الـرَّ
حكمته يف نظم الوقت ويف تقلُّب الليل والنهار، وما مرَّ من تفسـري 
اآلية الكريمة السـالفة، حيث ينعكس النظـام الكوين املجعول من 
قبـل اهللا تعاىل عرب جتلِّيات اسـمه العظيم -تبارك- عىل سـلوك ابن 
آدم بالنظـام والدقـة وعرفان ما لعامل الزمن مـن دور وتأثري؛ ألن 
اإلنسـان يف هنايـة املطاف حمـدود مؤطَّر بإطار الزمـن، فالبد له من 

به إىل ربِّه الكريم. قرِّ تقييم الزمن بام يُ
.{x w v u t s} -١

ست أسامؤه؛ دون غريه، وبإرادته وهيمنته املطلقة جعل  هو تقدَّ
م ذكر الليل عىل النهار ملا يُوحي  الزمن منقسـامً إىل ليل وهنار. وقد تقدَّ
بـه الليل من العـدم والسـكون، والعدم والسـكون يسـبقان الوجود 
واحلركة، كذلك الليل يسـبق النهار، والظالم يسبق النور، وكل منهام 

خيلف الثاين، ومها يف حركة متواصلة حتى يأذن اهللا تعاىل بكبحهام.
ولكـن ملاذا هذا اجلعل اإلهلي يف التفاوت الزمني والتقسـيم 

الوقتي؟.
ر والشكر. بنيِّ اهللا تعاىل سببني هلذا اجلعل القديس: التذكّ يُ



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)
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ـر اإلنسـان ربَّـه املتعـال بداعـي االختـالف احلاصـل  يتذكّ
يف الوقـت، ال سـيام وأن الليـل والنهـار يؤثـران يف الطبيعـة، ويف 
اإلنسـان بظاهـره وباطنه، بـام يناسـب طبيعتهام. ومثـال ذلك؛ أن 
طبيعة اإلنسـان يف الليل ختتلف عنها يف النهار، من حيث السـكينة 
واالستقرار النفيس، ومن حيث تناوله للطعام، ومن حيث املنطق، 
ومن حيث حتصيل العلم، ومن حيث النشـاط والعمل، وحتى من 
ه إىل اهللا الرمحن. هذا باإلضافة إىل أن ابن آدم  حيـث العبادة والتوجُّ

عل لباساً لبدنه وروحه. يفرتض له النوم يف الليل الذي جُ
ـر عظيم نعمة الوقت بقسـميه عليه،  وعـىل ابـن آدم أن يتذكَّ
ـر أن اهللا اخلالق هو جاعل  لـه من حال إىل حال، ويتذكَّ ـر حتوُّ ويتذكَّ
ر  ، وأنـه حمكوم هبـذا املتغري شـاء أم أبى؛ وبالتـايل يتذكَّ هـذا التغـريُّ
ـنْ جعل التغـريُّ يف اخللق البد أن يكون واسـع القدرة، لطيف  أن مَ

دبِّره كيف شاء بعزته وقدرته ورمحته. الضع، ألنه يُ
٣- {{ ~ ے}.

ل سـوف يفقه وجـه النعمة يف  حينـام يعي املرء طبيعة التحوُّ
ل، فيسـري يف سبيل الشـكر الذي فيه حظ عظيم له. وإذا  هذا التحوُّ
ما بلغ اإلنسـان درجة الشـكر، فإنه قد بلغ مرتبـة عالية من مراتب 

العبودية.
وإرادة اإلنسـان -التي أشـار إليها النص القـرآين العظيم- 
حمـور حركـة البـرش، وعىل املرء أن يسـعى جاهـداً من أجـل تنمية 
إرادتـه ويدعو ربَّـه لريزقه املزيد من العزم، كام جـاء يف دعاء كميل 
ىلَ  دْ عَ ـدُ اشْ املـروي عـن أمري املؤمنـني عيل بـن أيب طالب B: «وَ



٢٦٠

لمن أراد أن يتذكر

.(١)« يْ انِحِ وَ ةِ جَ مَ يْ زِ الْعَ
واجلوانـح هي القِو الباطنة التـي تُقابل اجلوارح الظاهرة، 
وهي التي بواسـطتها يسـتثمر املرء الطاقات املودعـة عنده من قبل 

اهللا تعاىل ليكون دائم القرب من اخلالق سبحانه.
بصائر وأحكام »

١- أسامء اهللا احلسنى تتجىلَّ يف قلوبنا، كام تتجىلَّ يف اخلليقة، 
ومنهـا اسـم {g} حيث يفتح أمام املرء آفـاق الفالح، لكيال 

يسمح لليأس والقنوط أن يستبدَّ به، حتى يف أحلك الظروف.
ر اإلنسـان ربَّه عند النظر إىل االختالف يف الوقت؛  ٢- يتذكَّ
ر أنه  ؤثِّران يف الطبيعة، ويف اإلنسـان نفسـه، ويتذكَّ فالليل والنهار يُ

عبد خملوق.

(١) مصباح املتهجد، ص٨٤٩.
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مسات عباد الرمحن »
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من الحديث »

بِلَ  يَّتِهِ الَّتِيْ جُ جِ َ بِسَ يشِ لُ يَمْ جُ وَ الْرَّ قال أبو عبد اهللا C: «هُ
.(١)« ُ رتَ تَبَخْ الَ يَ لَّفُ وَ تَكَ ا الَ يَ يْهَ لَ عَ

***

تفصيل القول
بُّ  رنـا الرَّ يف ختـام سـورة الفرقان التـي افتُتحـت بالربكة، يذكِّ
سـبحانه بسامت عباد الرمحن الذين جتلَّت يف حياهتم آيات القرآن. لعلنا 
نا يف سلوك هذه النخبة املعارصة. نر جانباً من مجال وجالل كتاب ربِّ

ذلـك إن منهـج القـرآن يف بيـان احلقائـق فريد، إنـه جيعلك 
مثِّلها يف واقع احلياة. ثَّلها أو يُ نْ مَ تعيشها مبارشة عرب مَ

(١) بحار األنوار: ج٦٦، ص٢٥٩.
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سمات عباد الرحمن

وحني نقرأ سامت عباد الرمحن قد يتملَّكنا العجب، هل يبلغ 
ر هذا املخلوق  اإلنسان هذا املستو الرفيع من املجد، وكيف يتحرَّ
يـط بـه أغـالل املـادة وإرص اجلبـت والطاغـوت، وكيف  الـذي حتُ

يتخلَّص من قيودها ويسمو إىل مثل هذه السامت؟.
بِّ {g} واسم {£}  بىل؛ إذا جتىلَّ عندنا اسـم الرَّ
يتالشـى هـذا العجب. إن يـد الرمحة انتشـلت هؤالء العبـاد، وإنَّ 
سحابة الربكة أحاطت هبم، فلامذا العجب وكان الفرقان هو املنبع.

.{¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢} -١
دون الصادقون يف عقيدهتم وسلوكهم. العباد، هم املُوحِّ

وكلمـة الرمحـن تتناغـم مـع السـابق مـن قوله جـل وعال: 
.(١){hg}

يمكـن توقُّع انعـكاس الربكة اإلهليـة يف عبـاد الرمحن، ألن 
بِّ املتعال تتجىلَّ يف هؤالء األشخاص  الرمحة الشـاملة والدائمة للرِّ
- وهم الذين أسـبغ اهللا عليهم نعمته، فاسـتثمروا  -رجـاالً ونسـاءً
هذه النعم اسـتثامراً رائعاً، حتى جعلهم اهللا جتلياً لرمحته، أسمى من 
التجـيلِّ احلاصل يف الكائنات األخر، حتى ورد عن اإلمام جعفر 

.(٢)« بَةِ عْ نَ الْكَ ةً مِ مَ رْ ظَمُ حُ نُ أَعْ مِ الصادق C، أنه قال: «املُؤْ
فهذا اإلنسـان الذي خلقه من طني له أن يكون أعظم حرمة 

من الكعبة، ألن صفات اهللا وأسامءه تتجىلَّ فيه. 
وحـني نتدبَّر يف قولـه سـبحانه: {1 2 3 4 

(١) سورة الفرقان، آية: ٦١.
(٢) بحار األنوار: ج٦٤، ص٧١.
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نجـد أن اهللا يذكـر ثـواب الدخـول يف العباد قبـل بيان ثواب 
 C B A @} :الدخـول يف اجلنة. وحـني نتدبَّر يف آية أخـر
E D}(٢) نعـرف أن نعمـة الدخـول يف زمرة العباد وجمالسـة 
مٍ يَستعْيص حتى  بِّ هي أعظم نعمة. بىل؛ إن اجلنة وما فيها من نِعَ الرَّ
بِّ أو  دُّ شـيئاً إذا قسـناها بمقام جماورة الرَّ عَ رها، ال تُ عىل اخليال تصوُّ

حتى جماورة عباد اهللا.
وإينِّ ألتوقـف طويالً أمـام النص الرشيف الـوارد يف زيارة 
 ، مْ تِكُ فَ رِ عْ ي بِمَ نـِ مَ رَ ي أَكْ ـأَلُ اهللاَ الَّـذِ أَسْ عاشـوراء حيـث جاء فيه: «فَ
ي  نـِ لَ ْعَ ، أَنْ جيَ ـمْ ائِكُ دَ ـنْ أَعْ ةَ مِ اءَ َ ي الْـربَ نـِ قَ زَ رَ ، وَ ـمْ لِيَائِكُ ـةِ أَوْ فَ رِ عْ مَ وَ
يَا  نْ قٍ يفِ الدُّ دْ مَ صِ دَ مْ قَ كُ نْدَ ثَبِّتَ يلِ عِ أَنْ يُ ةِ، وَ ـرَ خِ اآلْ يَا وَ نْ ـمْ يفِ الدُّ كُ عَ مَ

نْدَ اهللا»(٣). مْ عِ ودَ لَكُ مُ امَ املَحْ نِي املَقَ غَ بَلِّ أَلُهُ أَنْ يُ أَسْ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ وَ
وأتسـاءل: كيف يتسـنَّى للمؤمن الصالـح أن يصل إىل هذه 
املرحلة السـامية، حيث يكون مع أئمة اهلدA ؟. ولكن رمحة 

اهللا واسعة.
بُّ كأُوىل  أمـا صفة امليش عـىل األرض باهلون التي بيَّنها الـرَّ

سامت عباد الرمحن، فهي تنقسم إىل شقني:
بِّه  األول: املشـية الظاهـرة الدالـة عىل تواضـع العبد الصالـح لِرَ
، مما تدل عـىل معرفته  وجتـاه عمـوم اخلالئق. فحركته بـال تكربُّ أو جتـربُّ
بنفسه وبام حوله، ومعرفته بأنه لن خيرق األرض ولن يبلغ اجلبال طوالً.

(١) سورة الفجر، آية: ٢٧-٣٠.
(٢) سورة القمر، آية ٥٥.

(٣) كامل الزيارات، الباب: (٧١) ثواب من زار احلسني C يوم عاشوراء.
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سمات عباد الرحمن

ة عـن االعتدال؛ فـإذا غضب  الثـاين: املشـية السـلوكية املُعربِّ
ف يف غضبـه، وإذا ريض ال يتميَّـع يف رضاه،  العبـد للرمحـن ال يتطـرَّ
ب. وعموماً فإن حركته إنام هي  وإذا آمن بفكرة ال يُؤمن هبا عن تعصُّ
ط يف مواقفه جتاه األحداث  رِّ فَ ط وال يُ رِ فْ العـدل يف كل يشء. فهو ال يُ
واألشـخاص، وإنـام يسـتعمل الرفق يف الدين وممارسـة 

فرائضه.
إن عبـاد الرمحـن اختطُّوا ألنفسـهم طريق الرفق 
ب واإلرهاب، رغم أهنم شجعان  والسالم، دون التعصُّ
أقويـاء يف الدفاع عن احلق ورفض الباطل. ولعمري لو 
طُبِّقـت هذه اآليـة الرشيفة لوحدها يف بالدنا املسـلمة، 

لكانت كفيلة بحل الكثري من األزمات العالقة.
.{® ¬ « ª ©} -٢

كرمون، وبالرغم من أن هلم من العفة ما جيعلهم  فهم عباد مُ
ـبِّ والتُّهمـة والكلـامت اجلارحـة، إالَّ أهنـم  شـديدي التأثـر بالسَّ

يصربون عىل األذ يف سبيل اهللا. ملاذا؟.
ألهنـم حكامء حلامء. وكام أن فعلهم رشـيد وقوهلم سـديد، 
كذلـك ردُّ فعلـم حكيـم ودقيـق، وعنـوان ردِّ فعلهـم هـو القول: 

{®} جلذب امليسء والتأثري فيه بام قد يُصلحه.
وهـذه هـي طبيعة احلركـة الصاحلة يف املجتمـع، إذ الغرض 
منهـا هداية النـاس، وهي ليسـت كحركـة الطاغـني واالنتهازيني 
مِّ الطاغي والسـيايس أن يُزيح خصمه  من السياسـيني حيث أكرب هَ

ق مصاحله. قِّ رات األمور وحيُ فيُسيطر عىل مقدَّ

ــيب  » الن ــدف  ه إن   
ــة وهدف من  واألئم
حترير  ــو  ه ــم  يتَّبعه
جهالته  من  اإلنسان 
ــس  ولي ــه  وأنانيت
هدفهم ذاتيًّا حىت يف 
ــيطرة على  إطار الس

سدة احلكم. 
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٢٦٥

بىل؛ إن هدف النبي K واألئمة A وهدف من يتَّبعهم 
هو حترير اإلنسـان من جهالته وأنانيتـه وليس هدفهم ذاتيا حتى يف 
إطار السـيطرة عىل سـدة احلكم. فعباد الرمحن يُريدون للجاهل أن 
يدخـل اجلنـة بدالً مـن النار، ويضعون اسـرتاتيجتهم عىل أسـاس 

إصالح امليسء وليس إحلاق األذ به أو االنتقام منه.
وانظـر إىل ما ورد يف سـرية أمري املؤمنـني C، حيث قال 
عوا حوله يريدون مبايعته بعد مقتل عثامن:  جلموع الناس الذين جتمَّ

.(١)« رياً نِّي أَمِ مْ مِ ٌ لَكُ ريْ يراً، خَ زِ مْ وَ ا لَكُ أَنَ «وَ
ألنـه كان يعلـم طبيعة املجتمـع، حيث كان عنـوان املرحلة 

اع من أجل السلطة ومكاسب الدنيا. الرصِّ
بصائر وأحكام »

١- القرآن الذي بني الدفتني كتاب صامت، أما عباد الرمحن 
ـدون القرآن. فإذا  سِّ مثِّلون آياتٍ يف واقع احلياة وجيُ احلقيقيون فهم يُ
ف عىل مجال اآليات وجالهلا، وجدناها يف عباد الرمحن. أردنا التعرُّ
٢- إن عباد الرمحن اختطَّوا ألنفسهم طريق الرفق والسالم، 
ب واإلرهاب، رغم أهنم شـجعان أقوياء يف الدفاع عن  دون التعصُّ

احلق ورفض الباطل.
٣- كام أن فعل عباد الرمحن فعل رشيد،كذلك هو ردُّ فعلهم 

فهو حكيم.

(١) هنج البالغة، (٩٢) من كالم له C ملا أراده الناس عىل البيعة بعد قتل عثامن.
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هكذا يبيت عباد الرمحن »

.{μ ´ ³ ² ± °}
من الحديث »

ريُ  ىلَّ أَمِ : «صَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ بُوذَ عَ رَّ وفِ بْنِ خَ رُ عْ ـنْ مَ عَ
بَكَى  مْ فَ ظَهُ عَ فَ وَ َ امَّ انْـرصَ لَ اقِ فَ بْـحَ بِالْعِرَ نيَ C بِالنَّاسِ الصُّ نـِ مِ املُؤْ
دِ  هْ ىلَ عَ اماً عَ وَ تُ أَقْ دْ هِ دْ عَ اهللا لَقَ ا وَ : أَمَ الَ مَّ قَ فِ اهللا. ثُ وْ نْ خَ مْ مِ اهُ أَبْكَ وَ
ُصاً،  اً مخُ ربْ ثاً غُ عْ ونَ شُ سُ مْ يُ ونَ وَ بِحُ ُمْ لَيُصْ إِهنَّ ـولِ اهللا K وَ سُ لِييل رَ خَ
 َ ونَ بَنيْ حُ اوِ رَ قِيَاماً، يُ داً وَ ـجَّ ِمْ سُ هبِّ بِيتُونَ لِرَ  يَ ِعْزَ كَبِ املْ رُ مْ كَ يُنِهِ َ أَعْ بَنيْ
 ، نَ النَّارِ ِمْ مِ اهبِ قَ اكَ رِ ـكَ هُ فَ ـأَلُونَ يَسْ مْ وَ ُ هبَّ ونَ رَ نَاجُ مْ يُ هِ بَاهِ ـمْ وَ جِ هِ امِ دَ أَقْ

.(١)« ونَ قُ فِ شْ ونَ مُ ائِفُ مْ خَ ا وَ هُ ذَ عَ هَ مْ مَ تُهُ أَيْ دْ رَ اهللاِ لَقَ وَ
***

تفصيل القول
كيـف يدفـع املـرء بمواقفـه إىل مـا يتَّفـق ومنهجيـات عقله 
 ،وأوامر الرشع؟. وكيف ال تعصف باإلنسان رياح الشهوة واهلو

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٢٣٦.
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٢٦٧

ف يميناً أو يساراً؟. فتجعله يتطرَّ
ـيل عليهم عقوهلم،  ملـاذا الكثري مـن النـاس ال يلتزمون بام متُ
وال نُصـح الناصحني؟ هل هو من ضعف حيل بعزيمتهم؟. أو ألن 

هواهم غالب عىل عقوهلم؟.
فون  رون، أو أهنم يترصَّ فون باخلطأ ال يُفكِّ نعم؛ إهنم حني يترصَّ
رون، فرتاهم مثالً يتَّخذون مواقف ثم يبحثون هلا عن تربيرات. ثم يُفكِّ
بينـام عبـاد الرمحـن يتجـاوزون هبـا كل هـذه املطبـات، بـام 
يملكـون مـن ميزة هامـة تتمثَّـل يف اعتامد الـرشع املُقـدَّس ضابطاً 
ألفعاهلـم ومواقفهـم. وعباد الرمحن إذ ذاك ليسـوا أسـاطري مثالية، 
ف إليهم اإلنسان ليقتدي هبم. وإنام هم برش حقيقيون البد أن يتعرَّ

كيف يصل عباد الرمحن إىل هذه الصفة؟.
د لرهبم، حيث  لعل أهم ميزاهتم أهنم يقضون لياليهم بالتهجُّ
يتلذذون بالسجود والقيام بني يدي الرمحن، راجني أن يبعثهم مقاماً 

. حمموداً
اهـد ويُغالب  ـداً، فـذاك يعنـي أنه جيُ وأن يبيـت املـرء متهجِّ
نومـه. واهلجـود هو النـوم، ولكن ملا دخـل عليه التشـديد دلَّ عىل 
ـد بمعنى مغالبة النـوم، إقباالً عىل ما  معنـىً معاكـس، فصار التهجُّ
بِّ عرب مناجاته. لقد دخل اإليامن  هـو أعظم من النوم وهو لقاء الرَّ

شغاف قلوهبم وجتانس مع إراداهتم.
ولكن هل هذا يعني أن عباد الرمحن ال ينامون لياليهم أبداً؟. 
يبدو أن األمر ليس كذلك، فهم ينامون بعض ليلهم، إالَّ أن نومهم 



٢٦٨

هكذا يبيت عباد الرحمن

كقيامهـم؛ أي أهنـم ينامـون ليسـتمدوا القـوة والعزم بام خلـد يف عقوهلم 
ظو القلوب، يذكرون اهللا تبارك وتعاىل. الباطنة. فهم حتى يف نومهم متيقِّ

وهكذا تراهم إذا قاموا، قاموا لينظروا إىل ملكوت الساموات 
 v u t s r q} :واألرض ببصائرهـم، وليقولوا

.(١){y x w

- التزحـزح عـن النـار ودخـول اجلنة  هـم األكـرب –إذاً فهمُّ
لينالوا الفوز العظيم.

إهنـم يعيشـون يف عامل الدنيـا، ولكنهم يعتربوهنـا جمرد حمطة 
عبـور إىل عامل آخر، هو عامل احلسـاب والثـواب. فأرواحهم معلقة 
بـام هو أسـمى من إغـراءات هـذه الدنيـا الزائلة. وهـذا يعني أهنم 
بتهجدهـم -ومـا يعكسـه هـذا التهجد عـىل سـلوكهم وأقواهلم- 

يستثمرون فرصة الدنيا أفضل استثامر.
بصائر وأحكام »

د لرهبـم، حيث  ١- عبـاد الرمحـن يقضـون لياليهـم بالتهجُّ
يتلذذون بالسجود والقيام بني يدي الرمحن رهبم، راجني أن يبعثهم 

. مقاماً حمموداً
٢- عباد الرمحن يعيشـون يف عامل الدنيـا، ولكنهم يعتربوهنا 
جمرد حمطة عبور إىل عامل اآلخرة، فأرواحهم معلَّقة بام هو أسمى من 

إغراءات هذه الدنيا الزائلة.

(١) سورة آل عمران، آية ١٩١.
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ربنا اصرف عنا عذاب جهنم »

 ¾½ ¼ » º ¹     ̧¶}
.{Ã Â Á À ¿

من الحديث »

ات:  وضَ رُ سِ املَفْ َمْ يبَ اخلْ قِ ةَ D عَ تِنَا فَاطِمَ الَ وْ يَةِ مَ عِ نْ أَدْ ِمِ
نِي  لْ عَ اجْ ، فَ َّ يلَ تِكَ عَ مَ ِيعَ نِعْ مجَ يسِ وَ نَفْ كَ دِينِي وَ دِعُ تَوْ مَّ إِينِّ أَسْ هُ «.. اللَّ
 ، كَ نَاؤُ ـلَّ ثَ جَ ، وَ كَ ـارُ ـزَّ جَ ، عَ نْعِـكَ مَ كَ وَ ـزِّ عِ كَ وَ ظـِ فْ حِ ـكَ وَ نَفِ يفِ كَ
اءِ  َّ الرضَّ اءِ وَ َّ بِي أَنْتَ يفِ الرسَّ سْ ، حَ كَ ُ ريْ الَ إِلَهَ غَ ، وَ كَ ؤُ ـامَ ـتْ أَسْ سَ دَّ قَ تَ وَ

 É È Ç Æ Å Ä} ُكِيـل ـمَ الْوَ نِعْ ـاءِ، وَ خَ الرَّ ةِ وَ ـدَّ الشِ وَ
 Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹} .(١){Ù
 b  a  `  _  ^}  .(٢){Ç  Æ  Å  Ä  Ã

.(٤)«..(٣){f e d c

(١) سورة املمتحنة، آية: ٤-٥.
(٢) سورة الفرقان، آية: ٦٥-٦٦.

(٣) سورة األعراف، آية: ٨٩.
(٤) بحار األنوار: ج٨٣، ص١١٧.
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تفصيل القول
.{¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶} -١

اهلـدف األسـاس الـذي ينبغـي أن يسـعى اإلنسـان جاهداً 
 y} :لتحقيقـه هو اخلالص من نار جهنم، وحسـب آيـة كريمة
z  } |  { ~ ے ¡}(١)، نعرف أن دخول اجلنة 
قـد ال يكفي للسـعادة، حيـث إن البعض يسـتقر به املقـام يف اجلنة 

ولكـن بعـد قضاء دهر يف النـار، حيث يقول ربنا سـبحانه: {` 
 o n m l k j i h g f e dc b a

.(٢){r q p
بوا بالنار  ة عباد الرمحن العاليـة هي أالَّ يُعذَّ َّ مـن هنا كانت مهِ

ون عنه يف آية كريمة حيث يقولون: {¬ ®  . وهذا ما يُعربِّ أبداً
(٣).{¸ ¶ μ ´ ³ ² ±  ° ¯

فالوقايـة من النـار رغبة ودعـاء للمؤمنني.. وهل يسـتطيع 
اإلنسان بمجرد العبادة ليالً اخلالص من النار؟.

؛ إنـام باإلضافـة إىل ذلك هو بحاجـة إىل املزيد من فضل  كالَّ
اهللا ورمحته.

وعبـاد الرمحـن يُدركـون هذه احلقيقـة الكـرب، لذلك هم 
هـم بفضله ورمحته. فهم يف خوف  م عىل الدوام أن يَعمَّ يدعـون رهبَّ
دائم ويف رجاء دائم أيضاً، خوف من غضب اهللا، ورجاء يف فضله. 

(١) سورة آل عمران، آية: ١٨٥.
(٢) سورة مريم، آية: ٧١-٧٢.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٠١.
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إن القيـم التي يلتزم هبا اإلنسـان -أيّ إنسـان كان- ويف أيّ 
مكان؛ تنقسم إىل قسمني رئيسني:

- قيمة دفع الرضر.
- قيمة جلب املنفعة.

وكلـام بحثنـا عن القيـم وجدناها يف هناية املطـاف تنتهي إىل 
هاتني القيمتني. وربنا املتعال يشـري إىل هذه القضية بقوله الرشيف: 

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )}
3 4}(١). فاإلطعام هو جلب منفعة، واألمن دفع الرضر.

م عىل جلـب املنفعة عادة.  قدَّ وال ريـب يف أن دفع الـرضر مُ
وهذا يف الواقع أمر فطري غرزه اهللا سبحانه وتعاىل يف اإلنسان. 

ـم ليدفع عنهم  عـون إىل رهبِّ وهكـذا جتد عبـاد الرمحن يترضَّ
الـرضر، بل النـار، التي هي أعظـم خطر وأكرب خسـارة. وكام قال 

.(٢)«.. هُ النَّارُ دَ عْ ٍ بَ ريْ ٌ بِخَ ريْ ا خَ اإلمام عيل بن أيب طالب B: «مَ
حينـام يضـع اإلنسـان العتق مـن النار هدفـاً رئيسـاً حلياته، 
ـن مجيع صفاته. أما بعض الناس، وهم القسـم األكرب منهم،  تتحسَّ
ال ورع لدهيـم، فرتاهم يفعلون اخلري ويفعلون الرش وال يدرون أي 

الكفتني لدهيم راجحة. وهذه مشكلة كبرية يف حياة الناس.
لذلك؛ نجد ربنا املتعال يقول: 

.{Â Á À ¿} -٢
نم. فعذاب جهنم خسـارة  ـرم هو اخلـرسان ويقابله الغُ والغُ

(١) سورة قريش، آية: ٣-٤.
(٢) هنج البالغة، حكمة رقم: ٣٨٧.



٢٧٢

ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

مـا بعدهـا خسـارة، وأية خسـارة أعظم مـن ضياع فرصـة القرب 
مـن اهللا، الـذي وعد اإلنسـان إنْ أطاعه أن جيعله جليسـه يف مقعد 
صدق عنـد مليك مقتدر، وأن يبلغ من الكرامـة مقاماً عليا، حيث 
نِي فِيامَ  ، أَطِعْ ـرُ تَقِ نِيٌّ الَ أَفْ ـا غَ ؛ أَنَ مَ ـا ابْنَ آدَ جـاء يف حديث قديس: «يَ
نِي  ، أَطِعْ وتُ يٌّ الَ أَمُ ا حَ ؛ أَنَ مَ ا ابْنَ آدَ . يَ رْ تَقِ فْ نِيا الَ تَ لْكَ غَ عَ تُـكَ أَجْ رْ أَمَ
نْ  ءِ كُ ْ ولُ لِليشَّ ا أَقُ ؛ أَنَ مَ ا ابْـنَ آدَ . يَ ُوتُ يا الَ متَ لْكَ حَ عَ تُـكَ أَجْ رْ فِيـامَ أَمَ

.(١)« ونُ يَكُ نْ فَ ءِ كُ ْ قُولُ لِليشَّ لْكَ تَ عَ تُكَ أَجْ رْ نِي فِيامَ أَمَ ، أَطِعْ ونُ يَكُ فَ
إن اهلدف األسـمى للمؤمن النجاة مـن النار، حيث نقرأ يف 
تِي  اجَ مَّ حَ هُ دعاء مأثور عن اإلمام احلسـني C يف يوم عرفة: «اللَّ
 ْ ا ملَ تَنِيهَ نَعْ ي إِنْ مَ الَّتـِ تَنِي، وَ نَعْ ا مَ ينِ مَ َّ ْ يَـرضُ ا ملَ طَيْتَنِيهَ ي إِنْ أَعْ إِلَيْـكَ الَّتـِ

.(٢)« نَ النَّارِ بَتِي مِ قَ صَ رَ الَ أَلُكَ خَ طَيْتَنِي، أَسْ ا أَعْ نِي مَ عْ نْفَ يَ
بـىل؛ إن حياتك يف الدنيا فرصتـك يف العتق من النار ورشاء 
اجلنة، وأية خسارة أعظم من خسارة هذه الفرصة. وقد قال الشاعر 

الشيخ حسن الدمستاين:
فهـل  نـانِ  اجلِ أثـامنُ  ـكَ  نفسِ أنفـاسُ 

(٣) يشـتَعِلُ ـرشِ  احلَ يف  هلبـاً  هبـا  ي  تَـرشْ
بصائر وأحكام »

كه  رِّ ض هلا اإلنسـان، مما حيُ ١- النـار أخطر خسـارة قد يتعرَّ
إىل بذل كل ما بوسـعه لالبتعاد عنها. وإذا وضع اإلنسان العتق من 

(١) بحار األنوار: ج٩٠، ص٣٧٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج١٣، ص٥٣٨.

(٣) ديوان نيل األماين.
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نت مجيع صفاته وأخالقه. سُ النار هدفاً رئيساً حلياته، حَ
٢- ال يتخلَّص اإلنسـان من عذاب جهنم لكونه فقط يبيت 
، بـل العلة الكـرب لنجاته من النـار تكمن يف  لربِّـه سـاجداً وقائامً

فضل اهللا ورمحته.
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من صفات جهنم

من صفات جهنم »

.{È Ç Æ Å Ä}
من الحديث »

ى  حً نَّمَ رَ هَ ! إِنَّ يفِ جَ ُّ ـيلِ ا عَ : «يَ يَّتِهِ صِ يُّ K يفِ وَ ـالَ النَّبـِ * قَ
.(١)«.. نيَ مِ رِ ءِ املُجْ امَ لَ الْعُ اءِ وَ رَّ وسُ الْقُ ؤُ ا رُ َ نُ هبِ ، تُطْحَ يدٍ دِ نْ حَ مِ

 ٍّ يلِ نْ عَ ائِـهِ عَ نْ آبَ ـنْ أَبِيهِ عَ دٍ عَ َمَّ ـرُ بْنُ حمُ فَ عْ  اإلمـامُ جَ وَ * رَ
 : ـالُ لَهُ قَ ادِياً يُ مَ وَ نـَّ هَ ـولُ اهللا K: إِنَّ يفِ جَ سُ ـالَ رَ : «قَ ـالَ A قَ
اىلَ  عَ هُ اهللاُ تَ ـدَّ نْـهُ أَعَ انُ مِ ـتِ النِّريَ جَّ ادِي ضَ كَ الْـوَ لـِ حَ ذَ تـِ ا فُ ـعِرياً إِذَ سَ

.(٢)« تَّالِنيَ قَ لِلْ
نَّمَ  هَ : «إِنَّ يفِ جَ ـالَ بْدِ اهللا C قَ ـنْ أَيبِ عَ ٍ عَ ريْ ـنِ ابْـنِ بُكَ * عَ
هِ،  رِّ ةَ حَ دَّ لَّ شِ جَ زَّ وَ ا إِىلَ اهللا عَ ـكَ ، شَ رُ ـقَ : سَ الُ لَهُ قَ ينَ يُ ِ ربِّ تَكَ ادِياً لِلْمُ لَوَ

.(٣)« نَّمَ هَ قَ جَ رَ أَحْ سَ فَ تَنَفَّ سَ فَ تَنَفَّ نَ لَهُ أَنْ يَ أْذَ أَلَهُ أَنْ يَ سَ وَ
***

(١) مستدرك الوسائل: ج٤، ص٢٤٩.
(٢) مستدرك الوسائل: ج١٨، ص٢٠٥.
(٣) األصول من الكايف: ج٢، ص٣١٠.
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تفصيل القول
.{Æ Å Ä} -١

فهـي السـوء بعينـه. وإذا كانـت الدنيـا دار ممر، فـإن جهنم 
إحد داري املقر وساءت مقرا، ألن فيها كل رش مستطري.

.{Ç} -٢
فاالسـتقرار هو الغاية التي يصل إليهـا، أما املقام فهو موقع 
البقـاء الدائـم. وإذا كانـت األمـور تُقـاس بعواقبها والسـبل تُقيَّم 
بنهاياهتا، وإذا كان اإلنسـان قد عرف بفطرته أن هناك هناية ملرحلته 
- أن حيذر من أمرٍ عاقبته النار ويتجنَّب سـبيالً  الطويلة، فالبد –إذاً

هنايته جهنم.
وهـذا الغـرام واملسـتقر واملقـام كله إنـام يُصيب ابـن آدم بام 
كسـبت يداه، حيث اختار لنفسـه أن يكون من عبيد الشيطان بدالً 

من أن يكون من عباد الرمحن.
بصائر وأحكام  »

إذا كانـت الدنيـا دار ممر فإن جهنم إحـد داري املقر. وإذا 
كانـت األمـور تُقاس بعاقبتها والسـبل بنهاياهتا فإن جهنم سـاءت 

. مستقراً ومقاماً
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ال لإلسراف.. ال لإلقتار

ال لإلسراف.. ال لإلقتار »

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É}
.{ Ô Ó Ò Ñ Ð

من الحديث  »

 ، فَ َ ـدْ أَرسْ قَ قٍّ فَ ِ حَ ريْ طَـى يفِ غَ نْ أَعْ يِّ K: «مَ ـنِ النَّبـِ * عَ
.(١)« َ رتَّ دْ قَ قَ قٍّ فَ نْ حَ نَعَ مِ نْ مَ مَ وَ

ط»(٢). سَ وَ الْوَ امُ هُ وَ * قال اإلمام جعفر الصادق C: «الْقَ
ـالَ أَبُو  : قَ الَ هُ قَ نـْ ابِنَا عَ حَ ـضِ أَصْ ـنْ بَعْ يِّ عَ بـِ َلَ ـنِ احلْ * عَ
 ِ يِّئَتَنيْ َ السَّ نَةِ بَنيْ سَ يْكَ بِاحلَ لَ ؛ عَ نَيَّ ا بُ بْدِ اهللا B: «يَ َيبِ عَ رٍ ألِ فَ عْ جَ

ا. َ ومهُ ْحُ متَ
؟. ا أَبَتِ لِكَ يَ يْفَ ذَ كَ الَ C: وَ قَ

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É}  : هِ لـِ وْ قَ ثْـلُ  مِ  :C ـالَ  قَ
 Ò Ñ Ð}  ، ـيِّئَةً سَ وا  ُ ـرتَ أَقْ وَ  ، ـيِّئَةً سَ ـوا  فُ َ أَرسْ فَ  {Ï

(١) بحار األنوار: ج٦٦، ص٢٦١.
(٢) جممع البيان: ج٧، ص٢٧٨.
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.(١)« يِّئَتَنيْ َ السَّ نَةِ بَنيْ سَ يْكَ بِاحلَ لَ عَ ، فَ نَةً سَ Ó} حَ

***

تفصيل القول
.{Ï Î Í Ì Ë Ê É} -١

من الصفات احلميدة التي تنعكس يف حياة عباد الرمحن أهنم 
ون إذا أنفقوا. ال يُرسفون وال يُقرتِّ

ولكـن مـا هـو اإلرساف؟. ومـا هـو اإلقتار؟. وهـل هناك 
حدود رشعية هلام؟.

يبـدو أن ال حدود رشعية ملد اإلرساف واإلقتار يف أغلب 
د طبيعة  دِّ احلاالت؛ ألن اهللا سـبحانه وتعاىل جعل عقل اإلنسـان حيُ
اإلرساف واإلقتـار. وال ريـب يف أن العقل ال يكتمل وال يسـري يف 
مسـار احلـق إالَّ لد عبـاد الرمحن الذيـن ال تُزلزهلـم الزالزل وال 
تصبـغ شـخصياهتم الظـروف املحيطـة هبـم؛ فهـم قـد اختزلوا يف 

أنفسهم احلكمة اإلهلية.
واإلنفـاق ال يُقصد بـه اإلنفاق عىل الفقري كـام قد يتبادر من 

التعبري، بقدر ما هو اإلنفاق عىل املعيشة يف كافة احلقول. 
إن عباد الرمحن ملبسـهم االقتصاد، كام أن مشيهم التواضع. 
فـون بأفعـال أو ردود أفعال، بل عىل أسـاس قواعد  وهـم ال يترصَّ
وأصول حمسـوبة بدقـة. وهم كذلـك لد اإلنفاق ال يسرتسـلون 
مـع شـهواهتم أو رغباهتـم، وإنام هم يتَّخـذون احلياة بجديـة بالغة 

(١) بحار األنوار: ج٦٨، ص٢١٦.
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ال لإلسراف.. ال لإلقتار

ضون هلا من أنفسهم ومن املحيطني  ويُواجهون الضغوط التي يتعرَّ
 فاهتم، حتى ينطلقوا مـن مبادئهم احلكيمة، فرت هبـم يف كافة ترصُّ
مثـالً كيـف ترصف اإلمـام أمري املؤمنـني C يف أشـد الظروف 
انطالقـاً من احلكمـة اإلهلية وليس مـن ردِّ فعله، وذلـك يف معركة 
اخلنـدق حينـام نـازل عمـرو بـن عبـد ود العامري،حيث شـاهده 
املسـلمون يقـوم عن صدر الكافر الفاجر، فنـادوه: أن يا عيل أجهز 
عليه مادام سـاقطاً عىل األرض، ولكنه قام عنه قليالً ثم عاد وقىض 
ه إليه إهانة  ـئل عن ذلك، أخربهم بأن خصمه قـد وجّ عليـه. وملا سُ
شخصية، فخاف أن يكون إجهاز ه عليه انطالقاً من غضبه وانتقاماً 

لذاته، فقام عنه وصرب هنيئة ليربد غضبه، ثم عاد إليه فقتله.
وليـس يصـل املرء إىل هذه الرؤيـة الصافية الثاقبـة إالَّ حينام 

يذوب يف بوتقة احلكمة، ويرتبط باهللا ارتباطاً تاما.
.{Ó Ò Ñ Ð } -٢

بـال إرساف وابتـذال، وبال إقتـار وقبضٍ شـديد، بل القوام 
هـو املطلـوب واملؤمَّل مـن املؤمن الـكادح ليصـل إىل منزلة (عباد 

الرمحن).
قام بـه النظم ويُعتمد عليـه. وهذا يعني أن  والقـوام هـو ما يُ
فاهتم، مثـل عطائهم أو  لعبـاد الرمحـن ميزاناً يرجعون إليـه يف ترصُّ
إمسـاكهم. وامليـزان هذا قائم عىل احلكمة التـي هي معرفة احلقائق 

ف وفقها بام يُريض اهللا تبارك وتعاىل. زائداً العزم عىل الترصُّ
ومـن هنا؛ يتَّضح أن الدين اإلسـالمي هيدف إىل تربية الفرد 
الصالـح يف أجواء جمتمـع صالح، وضمن نظـام اقتصادي فاضل، 
نتج حياةً سـليمة، نظراً ألن النظام  ألن مثـل هذا النظـام هو الذي يُ
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االقتصادي ذو تأثري عىل مسلك الفرد واملجتمع، حتى أن كثرياً من 
فـات الفـرد يف احلرب أو السـالم تعود يف حقيقتهـا إىل النظام  ترصُّ

االقتصادي.
ف يف اإلنفـاق والرشـوة  فحينـام يسـترشي الطمـع والتطـرُّ
وأكل أمـوال النـاس بالباطل، وحينـام ينكبّ الفرد عـىل أكل ما ال 
ر حياة اجتامعية هنيئة  نتجه وما ال يستحقه، فال يمكن إذ ذاك تصوُّ يُ
لكافـة الرشائـح؛ إذ اآلكل واملأكـول مغبونـان خـارسان. وما هذا 
االضطراب احلاصل عىل املستو االقتصادي يف العامل والذي يُؤثر 
يف كافـة أبعاد احلياة، إالَّ عائد إىل عامل الرغبة لد البعض يف أكل 
مَّ حماولة إزاحة اآلخرين عن  الباطل واإلرساف يف الرصف، ومن ثَ

طريقهم.
بصائر وأحكام »

 . إن لعبـاد الرمحـن ميزاناً يرجعـون إليه يف ترصفاهتـم مجيعاً
وامليزان هذا قائم عىل احلكمة التي تعتمد املعرفة واإلرادة الصارمة، 

لتتم بذلك كله إدارة احلياة بام يُريض اهللا تبارك وتعاىل.
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املجتمع الفاضل هدف الشرائع اإلهلية »

 )  ( ' & % $ # " !}
 4 3 21 0 / . - , + *

.{8 7  6 5

من الحديث »

نْبِ  ـولَ اهللا K: «أَيُّ الذَّ سُ ـأَلَ رَ ودٍ أَنَّـهُ سَ ـعُ سْ ـنِ ابْنِ مَ عَ
؟. ظَمُ أَعْ

. لَقَكَ وَ خَ هُ لَ هللاِ نِدا، وَ عَ ْ الَ K: أَنْ جتَ قَ
مَ  طْعَ ةَ أَنْ يَ َافَ كَ خمَ لَـدَ تُلَ وَ قْ ـالَ K: أَنْ تَ ؟. قَ مَّ أَيُّ : ثُ لْـتُ قُ

. عَكَ مَ
. كَ ارِ ةِ جَ لِيلَ َ بِحَ ينِ الَ K: أَنْ تَزْ ؟. قَ مَّ أَيُّ : ثُ الَ قَ

ا: {! " # $ % &  '}»(١). هَ قَ يْ دِ لَ اهللاُ تَصْ أَنْزَ فَ
***

(١) جممع البيان: ج٧، ص٢٨٠.
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تفصيل القول
لعـل اهلـدف األبعـد واألسـمى للرشائـع اإلهليـة، والتـي 
ب إىل اهللا  اكتملت بالقرآن الكريم، هو صنع املجتمع الفاضل املُتقرِّ

. سبحانه وتعاىل دائامً
وبتعبريٍ آخر: األمة الواحدة.

ر املجتمـع اإليـامين الفاضـل حينـام تسـوده  ويمكـن تصـوُّ
العالقـات اإلجيابيـة واألخـالق الطيبـة فيـه. وآنذاك تنبثق سـلطة 
د أنـه كيفام يكون  صاحلـة؛ ألن القاعـدة العقليـة هبـذا الصـدد تُؤكِّ
ـوىلَّ عليهم، كام هي القاعدة العقلية الشـائعة: «الناس عىل  النـاس يُ

- معادلة تكاد تكون ثابتة. دين ملوكهم». فهي –إذاً
وتلـك السـلطة الصاحلـة التي تنبثـق من املجتمـع الفاضل 

ـك بالصالح {! "  سـتعينه عىل اسـترشاف احلق والتمسُّ
.(١){& % $ #

ولقد جاهد رسـول اهللا K حق اجلهاد يف سـبيل صياغة 
األمـة التوحيديـة، وال تـزال تلك الصياغة تـرتدد أصداؤها يف كل 
عبة  مكان. وما عند املسلمني من نعمة يف العرص الراهن، إنام هي شُ

.من تلك النعمة الكرب
وحسب هذه اآليات املباركات، فإن القيم الفاضلة تتشعب 

إىل ثالث:
م القول فيها خالل  ـدَّ قَ األوىل: قيمـة النظـام االقتصادي، وتَ

تفسري اآلية السالفة.
(١) سورة األعراف، آية ٥٨.
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الثانية: قيمة احلياة.
الثالثة: قيمة العِرض.

واإلنسـان -يف رشع اهللا- حمـرتم مهام كان عنـرصه ومذهبه 
وانتامؤه اجلغرايف.

فحرمة حياة اإلنسان سارية يف كل األحوال، إالَّ أن يعمد هذا 
اإلنسـان نفسـه إىل انتهاك هذه احلرمة، فيكون عقابه اسـتالب احلياة 

ع مد حرمة احلياة والنفس. منه؛ بمعنى أن احلق هو الذي يُرشِّ

الشرك منبت اخلبائث
وانتهـاك حرمات النفس واملال والعرض يأيت نتيجة للرشك 
باعتبـاره منبـث اخلبائث. إنه ورغم ختصيص القـرآن الكريم آياتٍ 
كثـرية جدا ملوضـوع الرشك وعبادة غري اهللا واألنـداد من دونه، إالَّ 
أن هـذا املوضوع مل حيظ بكبري اهتامم من قبل الدارسـني؛ ذلك ألن 
عون عن  الطغاة-ومـا يمثلون من قوة ضغط عىل رعاياهم-ال يتورَّ
احلديث عن التوحيد وعن إجيابيات الدين، ولكنهم يف الوقت ذاته 
مـات واحلدود اإلهليـة؛ ألهنم يف  حيولـون دون احلديـث عـن املحرَّ

احلقيقة يرون احلديث يف الشق الثاين مساساً بسلطاهنم.
نِي  كام جاء يف حديث مأثور عن اإلمام الصادق C: «إِنَّ بَ
ا  يْ إِذَ ، لِكَ كِ ْ لِيمَ الرشِّ عْ وا تَ طْلِقُ ْ يُ ملَ ، وَ نِ يامَ ِ لِيمَ اإلْ عْ وا لِلنَّاسِ تَ قُ لَ يَّةَ أَطْ أُمَ

.(١)« وهُ فُ رِ عْ ْ يَ يْهِ ملَ لَ مْ عَ لُوهُ َ محَ
وهكذا كان معاوية ينهر الصحايب حينام كان يتلو عند قرصه 
يف الشـام آية الكفر ويعترب ذلك تعريضـاً به؛ ألنه كان يكنز الذهب 

(١) األصول من الكايف: ج٢، ص٤١٥.
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والفضة وال ينفقهام يف سبيل اهللا.
إننـا كبرش مثقلون بالثقافات الرشكية التي متيل بنا إىل حتايش 
احلديـث عـن الرشك؛ ألن هـذا النوع مـن احلديث غالبـاً ما يمسّ 
أفكارنـا وبعضاً من ممارسـاتنا. أمـا احلديث عن اإليـامن فليس فيه 
دُّ سـبباً رئيسـاً لعرشات  عَ غضاضـة عندنـا. وهذا مـرض خطري ويُ
االنحرافـات عنـد البرش. والقـرآن املجيد عاب عـىل املصابني هبذا 

املرض بقولـه العزيـز: {! " # $ % & 
' )}(١). وقـال أيضـاً يف إطـار االسـتنكار والتنديد: 

.(٢){L  K J I H}
ولكن؛ ما هو الرشك، وما هي حقيقته؟.

واضح أن من يسـجد للصنم مُرشك، ومن يعتقد بالهٍ مع اهللا 
مُـرشك، ومـن يُؤمن بوجود طينة نتنة كانـت خالدة بخلود اهللا وقد 
ن البرش هو اآلخر مُرشك،  أراد أن يتخلَّـص منها فدخل فيها فتكـوَّ

ومـن يُؤمن بعدم الفارق بني اخلالق واملخلوق فكالمها 
. ثم هناك رشك خفي يُصاب به  أزليان فهو مُرشك أيضاً

املرء إذا ما اعتمد غري اهللا، أو مارس الرياء.
ومـن ذلك الطاعة لغـري اهللا ولغري من أمر الرب 
بطاعته مثل أن يسلم اإلنسان أمره ليشء ما أو قانون ما 

أو حزب ما.
وقـد قـال اإلمام جعفر الصـادق C يف قوله 

 ¬  «  ª   ©  ¨} تعـاىل: 
(١) سورة احلجر، آية: ٩١-٩٢.

(٢) سورة البقرة، آية: ٨٥.

 لعل اهلدف األبعد  »
ــرائع  للش ــى  واألمس
ــي  ــة، والـتـ اإللـهي
ــرآن  بالق ــت  اكتمل
صنع  ــو  ه ــرمي،  الك
ــل  الفاض ــع  املجتم
اهللا  إىل  ــرِّب  اُملتق

دائًما.
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المجتمع الفاضل هدف الشرائع اإللهية

مْ  لُّوا لَهُ مْ أَحَ لَكِنَّهُ ، وَ مْ وا لَهُ امُ الَ صَ ا وَ لَّـوْ ا صَ اهللاِ مَ ® ¯}: «وَ
.(١)« مْ بَعُوهُ اتَّ الً فَ الَ مْ حَ يْهِ لَ وا عَ مُ رَّ حَ اماً، وَ رَ حَ

بىل؛ قد تكون الطاعة امتداداً لطاعة اهللا، كطاعة الرسـول أو 
اإلمـام أو العلـامء أو الوالدين، فإهنا ليسـت برشك، أمـا إذا مل تكن 
الطاعة امتداداً لطاعة اهللا، كطاعة الطاغوت أو طاعة الوالدين بغري 
ما أمر اهللا تعاىل، أو طاعة علامء السـوء اسرتسـاالً، أو طاعة احلزب 

كذلك؛ فهو رشك. 
والريب يف أن أكثر البالء الذي حيلّ باملسلمني عموماً، ناتج 
عن االسرتسـال يف طاعة غري اهللا، وال فرق بني أن هيجر املرء أوامر 
، وبني  اهللا وتعاليمـه بداعي هو النفس من جهالة أو غرور وتكربُّ

. غرٍ شهوة ضاغطة أو مالٍ مُ
وهكذا نعرف أن املسـؤولية امللقاة عىل عواتق قادة املسلمني 
عظيمة جدا، وهي مسـؤولية السعي إىل تطهري األمة من هذا النوع 

من الطاعة.
نا املتعـال بأعظم صفات عباد الرمحن، حني  ر ربُّ وهكذا يُذكِّ

يقول:
 ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !}  -١

.{21 0 / . -

فهؤالء املؤمنون الذين يقولون للجاهلني سالماً، ال يُريدون 
د عىل النظام االجتامعي، ولكنهم يف الوقت نفسه ال خيضعون  التمرُّ

هلذا النظام بصورة مطلقة.
(١) بحار األنوار: ج٢، ص٩٨.
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بعدئذ يقول ربنا سبحانه:
.{7  6 5  4 3} -٢

عينه، أو يُطيع  - ظاملاً، أو يُ أي أن من يُرشك باهللا فيُطيع -مثالً
بتىل به. غري اهللا أنَّى كان، هو أول من يُ

{3 4  5} أي يدعو مع اهللا إهلاً آخر، أوالً.
. أو: يقتل، ثانياً
. أو: يزين، ثالثاً

فإنه يلقى أثاماً (جزاء إثمه).
ويبقـى سـؤال: ملـاذا مجعت اآليـة الكريمـة هـذه املوبقات 

الثالث يف حزمة واحدة: الرشك، والقتل، والزنى؟.
لعل السـبب يتمثَّـل يف أن اجلبـت والطاغوت (ومهـا مادتا 

الرشك) مها السبب يف انتهاك حرمة النفس والعرض.
بصائر وأحكام »

أكثر البالء الذي حيل باملسـلمني عموماً، ناتج عن االسرتسـال 
يف طاعة غري اهللا. وال فرق بني أن هيجر املرء أوامر اهللا وتعاليمه بداعي 
، وبني من يرتكها بسبب شهوة  هو النفس من جهالة أو غرور وتكربُّ
. واملسؤولية امللقاة عىل عاتق قادة املسلمني عظيمة،  غرٍ ضاغطة أو مالٍ مُ

وهي رضورة السعي من أجل تطهري األمة من هذا النوع من الطاعة.
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لماذا مضاعفة العذاب؟

ملاذا مضاعفة العذاب؟ »

 ?  >  =  <  ;  :  9}
.{A@

***

تفصيل القول
ـف العذاب ملـن دعا مع اهللا إهلاً آخـر، وملن يقتل  ملـاذا يُضاعَ

النفس املحرمة إالَّ باحلق، وملن يزين؟.
ل إىل سلسـلة من الذنـوب، فمن  ربـام ألن الذنـب الواحـد يتحوَّ
أرشك باهللا وأطاع غريه فإنه يرتكب الكثري من الذنوب. وكذلك من يقتل 
رَ كل اآلثار السلبية التي تتواىل عىل قتله من إخافة  زْ ل وِ نفساً حمرتمة يتحمَّ
ـل زوجته وتيتُّم أوالده، وغريها.  النـاس ومن اإلخالل باألمن ومن ترمُّ

ل جريمته إىل مئات من السيئات. وهكذا من يرتكب الزنى تتحوَّ
د اآليـة الرشيفـة عدد مـرات املضاعفة، بـل تركتها  ـدِّ ومل حتُ
لعـدل اهللا الذي يتعامل بالدقـة املتناهية. ثم هناك خلود يف النار مع 
اهلـوان والـذل الذي يلحق به. ولعل شـعور املُخلَّـد يف النار بالذل 
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ضه لغضب اهللا عز وجل أشـد وقعاً عليه  والصغار، وشـعوره بتعرُّ
من عذاب النار نفسـه. كام أن شعور أهل اجلنان بشموهلم برضوان 
اهللا أعظـم مـن شـعورهم بوجودهـم يف اجلنـان نفسـه؛ ذلـك ألن 
غضب اهللا قد يكون أقسى من ناره عىل الكافرين، وكذلك رضوان 

ةً من اجلنة بالنسبة إىل املؤمنني. اهللا تعاىل أعظم لذَّ
ويبـدو من خالل ذكر املضاعفة يف العذاب، أن هناك نوعني 

من العذاب:
األول: هـو الفعـل اإلجرامي نفسـه الـذي يقوم به اإلنسـان، 
ى بتجسيد األعامل. ل يوم القيامة إىل عذاب، وهذا ما يُسمَّ حيث يتحوَّ

فكـام أن الصالة تـأيت صاحبها يف القرب ويف يـوم القيامة عىل 
شـكل شـخص مجيل نوراين، كذلك جريمة القتل أو الزنى أو غري 
ذلـك من الفواحش الظاهـرة والباطنة، تـأيت صاحبها يف القرب ويف 
يـوم القيامة بـام يُامثلها من القبـح. وهذا عذاب بحـد ذاته. كذلك 

ل ما أكل ناراً يف بطنه. الذي يأكل مال اليتامى ظلامً يتحوَّ
الثاين: ما يالقيه من العقاب والعذاب يف القرب والقيامة ونار 

جهنم جزاءً عىل األعامل اإلجرامية والذنوب واملعايص.
ونتسـاءل: ملاذا جاءت األفعال هنـا بصيغة املضارع (يدعو، 

يقتل، يزين)؟.
واجلـواب: إن هـذه الصيغـة تدل عـىل اسـتمرار الفاعل يف 
القيـام بالفعل، مما يـدل عىل إرصار القائمني هبا عىل ممارسـتها عىل 
الـدوام. وهـذا اإلرصار ناتـج عن التحـدي ألوامر اهللا باسـتمرار 
ودونـام مراجعة للـذات ؛ وقد يكون ناجتاً عن اليـأس من رمحة اهللا 
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ألن صاحبها يعترب ذنبه أكرب من رمحة اهللا، أو لظنه بأن اهللا عز وجل 
عاجز عن مساعدته يف إصالح نفسه.

فهـذا اإلرصار عىل الكبائـر، وهذا اليأس من الرمحـة، مها ذنبان 
ط يف رشنقتهام. كبريان بحدّ ذاهتام، ويدعوان إىل مضاعفة العذاب ملن تورَّ

ولعل أحد مفاهيم املضاعفة يف العذاب إشارة إىل ما ورد يف 
اآلية الرشيفة السابقة، حيث جاء فيها: {6 7}(١). باعتبار أن 
ض إىل العيشة الضنكا يف الدنيا قبل اآلخرة،  الداعي إىل غري اهللا يتعرَّ
رِض عن اهللا. فالقاتل قد يبرش بالقتل ولو بعد حني، كام أن  عْ ألنـه مُ
الـزاين جيد جزاء زنيته يف الدنيا، والسـارق جيد جزاء رسقته عاجالً 
أم أجالً بقطع يد أو سـجن أو فضح، وهكذا. وهو حني يُسـاق إىل 
العذاب يف الدار اآلخرة، يكون قد لقي عذاباً آخر يف الدنيا. وهكذا 

يكون قد تضاعف له العذاب.
بصائر وأحكام  »

١- يُضاعَف العذاب يف يوم القيامة ملن دعا مع اهللا إهلاً آخر، 
بمختلف أنـواع الدعوة، بام يف ذلك إعانة من يدعو إىل الرشك. كام 
مة إالَّ باحلق، وملن يزين. ويُضاعَف العذاب ملن يقتل النفس املُحرتَ

ل إىل  ٢- عىل اإلنسـان أن يتَّقـي كبائر الذنوب، ألهنـا تتحوَّ
سلسلة من الذنوب، وهبا يتضاعف جزاؤها عليه.

(١) سورة الفرقان، آية: ٦٨.
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ويبدل اللَّـه سيئام حسنات »

 H  G  F  E  D  C  B}
 P  O  NM  L  K  J  I

.{S R Q

من الحديث »

الَ  يف عيـون أخبـار الرضا أنّ اإلمـام الرضا C قـال: «قَ
نِ  مِ هِ املُؤْ بْدِ لَّ لِعَ جَ زَّ وَ ىلَّ اهللاُ عَ َ ةِ جتَ يَامَ مُ الْقِ وْ انَ يَ ا كَ ولُ اهللا K إِذَ سُ رَ
لَكاً  لِكَ مَ ىلَ ذَ طْلِعُ اهللاُ عَ ، الَ يُ رُ لَهُ فِ تَغْ سْ مَّ يَ باً، ثُ نْ باً ذَ نْ نُوبِهِ ذَ ىلَ ذُ هُ عَ فُ يَقِ فَ
مَّ  ، ثُ دٌ يْهِ أَحَ لَ قِفَ عَ هُ أَنْ يَ رَ كْ ا يَ يْهِ مَ لَ ُ عَ ـرتُ يَسْ ـالً، وَ سَ رْ بِيا مُ الَ نَ باً وَ رَّ قَ مُ

.(١)« نَاتٍ سَ ونُوا حَ : كُ يِّئَاتِهِ قُولُ لِسَ يَ
***

تفصيل القول
كيف يمكن للمرء أن يتوب إىل اهللا تعاىل من الرشك؟.

وهـل التوبـة مـن الرشك خاصـة بأولئـك الذين سـجدوا 
(١) بحار األنوار: ج٦٦، ص٢٦١.
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ـه سيئاتهم حسنات ويبدل اللَّ

للصنم، أو مارسـوا بعض أنواع الرشك اخلفي، كاخلضوع لسلطة 
ظاملـة، أو لترشيع جاهـيل، أو اجرتحوا ريـاءً أو خاضوا يف عملية 

نفاق؛ مثالً؟!.
لإلجابة نقول:

رتنـا األوىل بأنه {9  نحـن هنا أمـام ثالث آيـات، ذكَّ
رنا بالتوبة. :;}(١)، بينام الثانية والثالثة تذكِّ

أفال نسـتوحي من هذه املفارقة العددية أن رمحة اهللا أكرب من 
غضبه، وأهنا قد سـبقته، وأهنا وسعت كل يشء، وبالتايل أن الرجاء 

م عىل اخلوف منه؟. قدَّ يف جنب اهللا مُ
لعلنـا نسـتطيع القـول بذلـك؛ إذ اليأس والقنوط واخلشـية 
دة عـن الرجـاء أمور غـري حممودة، كـام هو االسرتسـال مع  املجـرَّ

د عن العمل. الرجاء املجرَّ
ونقطة مهمة البد من اإلشارة إليها يف هذا اإلطار هي:

أن كل إنسـان مُصاب بشعبة من شـعب النفاق واالنحراف 
النفـيس. وقد هنانا اهللا تعـاىل عن االنحرافـات والفواحش ما ظهر 
منهـا وما بطن، كرتك الصـالة أو إتيان الصالة بنية الرياء؛ ألن هذه 
نـا، ولوالها لكنا خالئـق خمتلفني عام نحن  الذنـوب حتجبنـا عن ربِّ
عليـه يف الواقع، والتَّضحت لنا صور الوجود اخلافية، ولتكشـفت 

لنا احلقائق، كام لعلها ستتكشف نسبيا يف يوم القيامة.
ام أنفسنا أبداً، ومن  ومن أجل اخرتاق هذه احلجب علينا اهتِّ

ثم محلها عىل التوبة إىل اهللا تبارك وتعاىل.
(١) سورة الفرقان، آية: ٦٩.
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.{H G F E D C B} -١
هذه ثالث رشوط:

األول: التوبة؛ بمعنى الندم.
الثاين: اإليامن؛ فكأن اإليامن مع ارتكاب الذنوب ليس إيامناً 

كافياً، فالبد من جتديد العهد باإليامن.
الثالـث: العمـل الصالـح، الـذي قد يمـأل الفراغـات التي 
أحدثتها الذنوب. فمن اغتاب شـخصاً، البد له من السـعي إلبراء 
ذمته من ذلك، كأن يسرتيض من اغتابه، أو يستغفر له. ومن كسب 
ب عليه إرجاعه إىل أصحابه أو رصف ذلك املبلغ  ماالً حراماً، يتوجَّ

يف سبيل اهللا إن مل يعرف أصحاب املال.
وحيـث العمل الصالـح ورد بصيغة اإلطالق، فإنه يفسـح 

أمامنا املجال ملامرسة ما يتاح لنا من مصاديقه.
.{NM L K J I} -٢

هـذا القـول مصداق لرمحة اهللا الواسـعة، وهـو تعبري قديس 
دين إليامهنم  سـامٍ عن معيارٍ إهليٍّ يف التعامل مع خلقه التائبني املُجدِّ
واملامرسـني للعمـل الصالح. وهو حقـا أجر عظيم يـكاد البرش ال 
ا  أَلْتُ أَبَ وي عن حممد بن مسـلم الثقفي، قال: «سَ قه. وهكذا رُ يُصدِّ

 L K J I} : لَّ جَ ـزَّ وَ لِ اهللا عَ وْ نْ قَ ـرٍ C عَ فَ عْ جَ
نِبِ  نِ املُذْ مِ تَى بِاملُؤْ ؤْ الَ C: يُ قَ R Q P O NM}، فَ
ي  وَ الَّذِ اىلَ هُ عَ ونُ اهللاُ تَ يَكُ ، فَ ـابِ سَ ِ قِفِ احلْ وْ امَ بِمَ قَ تَّى يُ ةِ حَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ يَ
 ، هُ نُوبَ هُ ذُ فُ رِّ يُعَ ، فَ نَ النَّاسِ داً مِ ـابِهِ أَحَ سَ ىلَ حِ طَّلِعُ عَ ، الَ يَ هُ ـابَ سَ ىلَّ حِ تَوَ يَ
ـنَاتٍ  سَ ا حَ لُوهَ : بَدِّ تَبَةِ ـلَّ لِلْكَ جَ زَّ وَ الَ اهللاُ عَ ، قَ ـيِّئَاتِهِ ـرَّ بِسَ ا أَقَ تَّـى إِذَ حَ



٢٩٢

ـه سيئاتهم حسنات ويبدل اللَّ

ـيِّئَةٌ  بْدِ سَ ا الْعَ ذَ انَ هلَِ ا كَ : مَ ذٍ ينَئـِ يَقُولُ النَّاسُ حِ . فَ اسِ ـا لِلنـَّ وهَ رُ أَظْهِ وَ
نَّة»(١). رُ اهللاُ بِهِ إِىلَ اجلَ أْمُ مَّ يَ ةٌ؟. ثُ دَ احِ وَ

وهـذا لعمري باب عريض قد فتحه اهللا تعاىل للعائدين إليه، 
فلم ال يدخله اإلنسان املذنب بتوبته وإيامنه وعمله الصالح؟.

.{R Q P O} -٣
نا كلمة {O} إىل أن أسامء اهللا أزلية، ال أول هلا. فهو عز  تدلُّ
وجل غفور رحيم، ولن يتغريَّ هذان االسامن اجلليالن. وهكذا فليس 

ل سيئاهتم حسنات. بدِّ عجباً أن يغفر اهللا ويرحم عباده التائبني ويُ
وهكذا نستفيد من السياق أن خلواتيم اآليات أمهيتها الكبرية يف 
 .{R Q P O} :معرفة حقائق التوحيد مثل قوله سبحانه هنا
رُ يف القرآن مضمون اآلية من خالل خامتتها. بِّ وهكذا قد يكتشف املُتَدَ

بصائر وأحكام »

١- مهـام عمـل اإلنسـان عـىل تربية نفسـه يف االبتعـاد عن 
الذنـوب واملعـايص، إالَّ أنـه ال يأمـن السـقوط يف أحضاهنا، حتى 
بنسـبة حمدودة. وهذا ما جيعل املؤمن دائامً يتَّهم نفسه، وحيملها عىل 

التوبة إىل اهللا تعاىل.
دة أمـور غـري  ٢- كـام أن اليـأس والقنـوط واخلشـية املجـرَّ
حممودة ومنهي عنها، كذلك االسرتسال مع الرجاء من دون العمل 

بمقتىض اخلوف والورع عن حمارم اهللا تعاىل.

(١) بحار األنوار: ج٧، ص٢٦١.
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التوبة إىل اللَّـه »

 [  Z  Y  X  W  V  U  T}
.{] \

من الحديث »

.(١)« نْبَ لَهُ نْ الَ ذَ مَ نْبِ كَ نَ الذَّ ولُ اهللا K: «التَّائِبُ مِ سُ الَ رَ * قَ
 : ولُ قُ رٍ C يَ فَ عْ ا جَ تُ أَبَ عْ مِ : سَ الَ اءِ قَ َذَّ ةَ احلْ بَيْدَ نْ أَيبِ عُ * عَ
هُ  ادَ زَ تَهُ وَ لَ احِ ـلَّ رَ لٍ أَضَ جُ نْ رَ هِ مِ بْدِ ةِ عَ بَ حـاً بِتَوْ رَ ـدُّ فَ اىلَ أَشَ عَ «إِنَّ اهللا تَ
لِ  جُ لِكَ الرَّ نْ ذَ هِ مِ بْدِ ةِ عَ بَ حاً بِتَوْ رَ ـدُّ فَ اهللاُ أَشَ ا، فَ هَ دَ جَ وَ ءَ فَ امَ لْ ةٍ ظَ يفِ لَيْلَ

ا»(٢). هَ دَ جَ نيَ وَ تِهِ حِ لَ احِ بِرَ
***

تفصيل القول
ثالث حقائق قد تُستفاد من هذه اآلية الكريمة:

أوالً: إن أعظـم خطـر يُواجهه املرء من الذنـب هو االبتعاد 
(١) وسائل الشيعة: ج١٦، ص٧٥.

(٢) األصول من الكايف: ج٢، ص٤٣٥.



٢٩٤

ـه التوبة إلى اللَّ

عن مقام ربِّه، وإنام بالتوبة اخلالصة لوجه اهللا والذي يشفعه بالعمل 
الصالـح يعود إىل ربِّـه. وإذا به –عند العودة إليـه- جيد مقاماً كريامً 

وجناباً مريعاً، وحناناً ورمحة واسعة.
بِّ الكريم فإن تبديل السـيئات  : ما دامت التوبة إىل الرَّ ثانيـاً

. إىل حسنات، والذي ذكر يف اآلية السابقة ليس بمستغرب أبداً
، وال حتـى مع العمل  : ليـس ترك الذنب وحـده كافٍ ثالثـاً
بِّ والسعي  الصالح، وإنام حقيقة التوبة استشـعار الندم يف مقام الرَّ
إلصـالح الفجوة التي حصلت بالذنب بني العبد وربِّه باإلنابة إليه 

والرضاعة بني يديه.
بِّ ورمحته وحنانه، كام ابتعد  لقد ابتعد املرء بذنبه عن مقام الرَّ

عن نعم اهللا وآالئه، وعليه أن يعود حتى يدخل يف رحاب ربِّه.
بصائر وأحكام »

١- ال تصح التوبة إالَّ إىل اهللا تعاىل.
بِّ ورمحته وحنانه،  ٢- الذنوب تُبعد اإلنسـان عن مقـام الرَّ
كام تُبعده عن نعمه وآالئه، وال يمكن العودة إليها إالَّ بالتوبة إىل اهللا 

اعة بني يديه. َ والرضَّ
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ال يشهدون الزور »

 d  c  b  a  `  _  ^}
.{g f e

من الحديث »

لٍ  جُ ىلَ رَ ورٍ عَ ةَ زُ ادَ ـهَ دَ شَ ـهِ نْ شَ : «مَ الَ ـنِ النَّبِيِّ K قَ * عَ
وَ  هُ ، وَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ انِهِ يَ لِّقَ بِلِسَ ، عُ نَ النَّاسِ انَ مِ نْ كَ يٍّ أَوْ مَ ـلِمٍ أَوْ ذِمِّ سْ مُ

.(١)« نَ النَّارِ لِ مِ فَ َسْ كِ األْ رْ نيَ يفِ الدَّ عَ املُنَافِقِ مَ
 : ـلَّ جَ ـزَّ وَ لِ اهللا عَ ـوْ ـنْ قَ ـادِقُ C عَ ـامُ الصَّ مَ ِ ـئِلَ اإلْ * سُ
ـالَ  قَ  ،{f  e  d  c  b  a  `  _  ^}

.(٢)« نْجُ طْرَ الشِّ نَاءُ وَ لِكَ الْغِ نْ ذَ C: «مِ
***

تفصيل القول
إذا وجدتم صفةً يف شـخص فاطلبوا أخواهتا، ألن الصفات 

(١) بحار األنوار: ج١٠١، ص٣١٠.
(٢) مستدرك الوسائل: ج١٣، ص٢١٣.



٢٩٦

ال يشهدون الزور

احلميدة منها والرذيلة من شـأهنا التواصل مع بعضها؛ إذ لكل منها 
جذور يف النفس البرشية وتنتهي مجيعاً إىل صفة واحدة. 

فمثالً إذا رأينا صفة اخليانة يف شخص فالبد أن يكون كاذباً، 
وإذا كان كاذباً كان فاسـقاً وهكذا تتـواىل صفات الرشِّ حتى تنتهي 

إىل الصفة التي تفرعت منها بادئ ذي بدء.
كذلك شـأن الصفات احلميدة، فإنام هي صفات تتصل بواقع 
يف ذاته، فإذا كان املرء أميناً فهو صادق، وإذا كان صادقاً فهو شجاع، 

وإذا كان شجاعاً فهو كريم... إىل آخر الصفات احلميدة الطيبة.
ثنا عن املؤمنني  دِّ ولذلـك قلَّام نجد كتاب اهللا تبارك وتعاىل حيُ
إالَّ بسلسـلة من صفاهتم ضمن منظومة كاملة من صفاهتم. وهكذا 

األمر بالنسبة للحديث عن املنافقني أو املرشكني.
قيِّم إنساناً مؤمناً، فيُخرجه من اإليامن  من هنا فإن العقل ال يُ
قيِّم اإلنسـان الفاسـق  ف سـيئ واحد. كام ال يُ روض ترصُّ د عُ ملجـرَّ
فاً  فه ترصُّ املتجذرة فيـه صفات الرذيلة، فيعتربه صاحلاً ملجـرد ترصُّ
صاحلـاً واحداً، وإنام البـد للعقل من الرجـوع إىل منظومة صفات 

كل منهام. وهكذا.
.{ a  ` _ ^} -١

س، ملاذا؟. وراً حالة مغايرة للرشع املُقدَّ أن يشهد املرء زُ
ألن مـن صفـات املؤمن أنـه يأمر باملعـروف وينهى عـن املنكر 
الف املوقـف الذي ينبغي  ور ختُ ويدعـو إىل العـدل واخلري، وشـهادة الزُّ
أن يصـدر عن الرجل املؤمن املُتَّصف بتلك الصفات السـامية. إنه أبداً 

ِبُّه. نْ حيُ يسعى من أجل إحقاق احلق، وإن كان عىل نفسه أو مَ
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ده الوقوف مع الظامل.  ور، فهذا يعني تعمُّ أَنْ يشـهد املرء الزُّ فَ
كلَّف بالـرباءة من الظامل، كام هو مأمور بعدم ممارسـة  فيـام املؤمن مُ
أ من الظلم وأهله يكون  الظلم. فـإذا واىل املؤمن العدل وأهله وتربَّ

. لّه احلق والصدق قوالً وفعالً قد اختطَّ لنفسه منهجاً إهليا كُ
أمـا إذا مـارس شـهادة الـزور، فهـو يف احلقيقـة مل يتبـرصَّ 
اها، وهي أن يكون إنسـاناً رافضاً للظلم  مسـؤوليته التي محَّله اهللا إيَّ

من أين كان ومن أيِّ شخص صدر، موائامً للحق والعدل.
.{f e d c b} -٢

املـرور هو احلركـة الرسيعة عـىل نقطة معينـة، ومن صفات 
ث فيه باللغـو أو اخلوض يف  املؤمنـني أهنـم إذا وصلوا مكانـاً يُتحدَّ
الباطل وما يُؤدي التشاغل فيه إىل نسيان ذكر اهللا عز وجل، أرسعوا 
باملغادرة. مغادرة من تأبى عليه كرامته اخلوض يف اللغو واالستامع 
ح واإلرشاد، أو مل جيد  إليه، ال سيام إذا مل يكن قادراً عىل توجيه النُّصْ

ح واإلرشـاد. إذ اللغو يُنيس ذكر  األُذُن الصاغيـة للنُّصْ
اهللا، ويُضيِّـع عـىل الفرد نعمة كبرية مـن نعم اهللا، وهي 

الوقت وفرصة العمر.
ثم إن املطلوب من املؤمن أن يكون إجيايبَّ املنحى 
دُّ مصدراً من مصادر  عَ يف حياته، فيام اخلوض يف اللغو يُ
السـلبية، ألهنا تسـلبه هدفيتـه إىل حتقيق احلـق واخلري. 
وبـدالً من أن يُضيِّع املـرء فرصته، عليـه أن يُوظِّفها يف 

سبيل احلق.
واللغـو يُمكـن أن يكـون حديثاً باطـالً، أو كتاباً ضـاال، أو 

إنتاجاً سينامئيا ماجناً، أو حتى ثرثرة تُؤدِّي إىل البذاءة يف القول.

ــرء  » امل ــهد  يش أْن   
يعين  ــذا  فه ــزُّور،  ال
مع  الوقوف  ــده  تعمُّ
املؤمن  ــا  فيم الظامل. 
ــرباءة  بال ــف  ُمكلَّ
ــامل، كما هو  من الظ
ــة  مأمور بعدم ممارس

الظلم.



٢٩٨

ال يشهدون الزور

بصائر وأحكام »

الف املوقف  ور تُضادّ القيام هللا بالقسـط، وختُ ١- شـهادة الزُّ
الـذي ينبغي أن يصدر عن املؤمن ذي املوقف الصادق واهلادف إىل 

إحقاق احلق، وإن كان ذلك عىل نفسه.
٢- اللغـو يُنيس ذكر اهللا، ويُضيِّع عىل الفـرد نعمةً كبريةً من 

نَعِم اهللا، وهي الوقت. لذا ينبغي عىل املؤمن هجران ذلك.
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آيات اللَّـه ذكرى املؤمنني »

 n  m  l  k  j  i  h}
.{ r q p o

من الحديث »

زَّ  لِ اهللا عَ وْ نْ قَ بْدِ اهللا C عَ ا عَ أَلْتُ أَبَ : «سَ الَ ريٍ قَ نْ أَيبِ بَصِ عَ
الَ  : {p o n m l k j i h} قَ لَّ جَ وَ

.(١)« اكٍ كَّ وا بِشُ ينَ لَيْسُ ِ تَبْرصِ سْ C: مُ
***

تفصيل القول
القلب؛ قلب اإلنسان الذي تعرتك فيه القو املتناقضة من خري 
ورش، ويقني وشـبهات.. هو كوعاء فيه منافذ، واملنافذ هي احلواس؛ 
فإذا كانت احلواس طيِّبة نزهية صافية عن الدرن، فإن القلب سـيتمتع 
بالقـدرة عىل االختيار بصورة سـليمة. أما إذا اختلَّـت احلواس، فإن 

القلب بدوره سيختل ولن جيد الفرصة لالختيار السليم.
(١) روضة الكايف: ج٨، ص١٧٨.



٣٠٠

ـه ذكرى المؤمنين آيات اللَّ

ومن صفات املؤمنني أن هلم ضوابط وموازين فيام يسمعون 
وفيام يقولون، فهم ال خيوضون مع اخلائضني.

، فال  ز فيهم هذه الصفة الطيبة ألن هلم حواس طيبةً وإنام ترتكَّ
يسـقطون صام وال عمياناً لد تذكريهم بآيات اهللا، وإنام يستمعون 
القـول فيتَّبعون أحسـنه، وفيهم القابلية إىل التبـرصَّ بعيون مفتوحة 

تنفذ إىل أغوار احلقيقة.
نـا املتعال الذي جعل أصول املعارف يف قلب اإلنسـان،  وربُّ
طالبه باملحافظة عىل سـالمة ونزاهة قلبـه لكيال حيجبه حجاب عن 
التذكـرة بآيات اهللا. ولوال نزاهة القلب، لصار ابن آدم أسـوأ شـأناً 

من احليوان الرهني بغرائزه فحسب.
وبني اإلنسـان وبني النهوض بواقعه إىل ما هو أعىل شأناً من 
بِّ قد  ر به من اآليات اإلهلية. وآيات الرَّ املالئكة، االستجابةُ ملا يُذكَّ
تكـون نصا قرآنيا، أو روايةً مأثورةً عن النبي K وآله الطاهرين 
ر، أو فيضانات  دمِّ A. وقـد تكون ظاهرة يف اخللق مثل زلزال مُ
ـدة يف سرية  تجسِّ عارمة، ومثل سـقوط طاغية وهكذا. وقد تكون مُ
لْقٌ من  أشخاص األنبياء واألئمة A. وبالتايل فإن كل آية إهلية خَ
لْـقِ اهللا تعـاىل مع تفاوت الدرجة فيام بـني مصاديقها، وهي مجيعاً  خَ

وسيلة تذكري باهللا سبحانه وتعاىل.
ر املرء بآيات اهللا، فال خيلو من أحد موقفني: كَّ ذَ فحني يُ

ـرُّ عليهـا صـام عميـاً، ألنـه ال يريـد التصديق  األول: أنـه خيَ
باحلقائق، وهو إنام خير هلا، ألنه عاجز عن مواجهة نورها السـاطع. 
اول اللغـو فيها ومواجهتهـا بإثارة  فهـو بدالً مـن التصديق هبـا، حيُ

الفوىض والشك والريبة.
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قاً ضمن استيعاب  ستسلامً مُصدِّ الثاين: أنه خيرّ سـاجداً لربِّه مُ
تـام من مجيـع جوارحه، وأمهها السـمع والبرص؛ ألن نـداء الفطرة 
نداء ذو صدً قوي يف آفاق حياته، ألنه حيمله املسـؤولية. ولذلك 
ن من االختيار  تر التذكري هذا ينفذ نفوذاً واسـعاً إىل قلبـه، ليتمكَّ

الصائب وتفعيل إرادته وتوجيهها نحو احلق والصدق.
بصائر وأحكام »

املؤمنـون ال يسـقطون صـام وعميانـاً لد تذكرهـم بآيات 
اهللا، وإنام هم يسـتمعون القول فيتَّبعون أحسـنه، وفيهم القابلية إىل 

التبرصُّ بعيون مفتوحة تنفذ إىل أغوار احلقائق.
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من تطلعات عباد الرمحن »

 z y x w v u t s}
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من الحديث »

لِهِ  وْ نْ قَ بْدِ اهللا C عَ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ لِبَ قَ غْ انِ بْنِ تَ نْ أَبَ عَ
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s}

.(١)« لُ الْبَيْتِ مْ أَهْ نُ هُ الَ C: نَحْ ~ ے} قَ

***

تفصيل القول
لقد خلق اهللا اإلنسـان يف أحسن تقويم، ومنحه فرصاً كبرية 
ـزه نحو اغتنـام تلك  فِّ للتكامـل، وجعـل يف قلبـه تطلُّعـاً عظيـامً حيُ
د  الفـرص، وجعل الدعـاء إليه وسـيلةً للقضاء عىل اليـأس والتزوُّ

باألمل.

(١) بحار األنوار: ج٢٤، ص١٣٤.
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يط بك الفقر والضعف  فإذا وجدتَ نفسك يف وادٍ سحيقٍ حيُ
واملسكنة، فال تيأس فإن رمحة اهللا واسعة، وهو قادر عىل أن ينتشلك 

ر السامقة. إىل الذُّ
لذلك تر املؤمنني الذين ارتقوا إىل مستو (عباد الرمحن) 
والذيـن صاغـت شـخصياهتم آيات الذكـر احلكيـم وربَّاهم كالم 
اهللا املجيـد.. جتدهـم يمتـازون بالتطلُّـع الذي هو جـزء من حقيقة 

 C B  A} :اإلنسـان، حيث يقـول ربنا سـبحانه وتعـاىل
.(١){H G F E D       

رب منه، وال يطمئن قلبه إالَّ يف  فـال يمأل ظمـأه إالَّ كأس القُ
رحاب الزلفى منه. وهكذا جتد تطلُّع عباد الرمحن يبلغ غاية الرفعة. 
ويُّ من  فهم يطلبون يف الدنيا أفضل ما يمكن أن يطلبه اإلنسانُ السَّ

ار الناس. عافية وأمنٍ وغنى عن رشِ
وهللا يف خلقـه الصاحلـني شـؤون؛ إذ تتـدرج حاجاهتـم، 
مُّ ذرياهتم  تطلَّباهتم الشـخصية، التفتوا إىل ما هيَ فبعد أن تكتمل مُ
وأزواجهـم. ثـم تطلعوا ألن يكونـوا أفضل املتقـني. وإذا عرفنا 
 ،C (٢) كـام قال أمري املؤمنني« ائِلِ ضَ لُ الْفَ مْ أَهْ أن املتقـني: «هُ
عىل النقيـض من الذين هيبطون إىل ما هو أقل من منزلة األنعام؛ 
نعـرف أبعاد تطلعهم هذا، حيث تراهم يُريدون أن يكونوا خرية 

اخلري.
وقـد جـاء تطلُّعهـم يف صيغـة دعـاء؛ ألن الدعـاء يعكـس 
الطموح إىل ما عند اهللا مما هو خري وأبقى، كام يعني هدفية اإلنسان.

(١) سورة اإلنشقاق، آية: ٦.
(٢) هنج البالغة، خطبة رقم: ١٩٣.
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ثم الدعـاء البد أن يكون قرين العمـل الصالح؛ ألنه يكفي 
من الدعاء مع العمل الصالح ما يكفي الطعام من امللح.

.{z y x w v u t s} -١
يمكـن أن يكـون لإلنسـان زوجـة أو أكثر، أمـا الذرية بلغة 

القرآن الكريم هي امتداد اإلنسان يف أوالده وأحفاده، وهكذا.
ملا كان تطلُّع عباد الرمحن يف ذرياهتم بمسـتو اتِّصاهلم باهللا 
، ألهنـم يرغبون يف أن يكـون امتداد  - تطلُّع سـامٍ تعـاىل، فهو –إذاً
أجياهلم إىل يوم القيامة ضمن نطاق الصالح، ليكون عندهم لسـان 

صدق يف اآلخرين.
مما يُشـري إىل أن من صفات عباد الرمحن كوهنم ال يسـعون 
إىل إسـعاد أنفسـهم فقـط، ألهنـم غـري أنانيـني أبـداً، بـل تراهم 
ينشـدون السـعادة ألزواجهم ولذرياهتم كام ينشدوهنا ألنفسهم 
أيضاً، إليامهنم املسـبق بام أُلقي عليهم من مسؤولية حفظ األمانة 
اإلهليـة التـي وصلتهم مـن آبائهم، حيـث ينبغـي أن ينقلوها إىل 

ذرياهتم.
.{| {} -٢

، وهو الربد. واإلنسـان حني يكون حزيناً تدمع  رِّ ة من القُ رَّ قُ
ـرُّ عينه وتربد. واملقصود هنا رجاء عباد  قَ ُّ تَ عينـه، بينام تراه حني يُرسَ
ريَّاهتـم مصدر إزعاج هلم،  الرمحـن مـن اهللا أالَّ جيعل أزواجهم أو ذُ

بل سبباً للرسور.
ومعنـى أن جيعـل اهللا تبـارك وتعـاىل أزواج عبـاد الرمحـن 
نَهم من حتقيق سـبل  كِّ مِ ريَّاهتم مصدر رسور وسـبب راحة، أن يُ وذُ
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هذا اهلـدف الديني والنفيس هلـم، كالتوفيق لرتبيتهـم تربية صاحلة 
وفقـاً ملا رسـم الدين احلنيـف من مناهج يف هذا اإلطـار، كااللتزام 
باألخالق األرسية الفاضلة والتعامل مع أفراد العائلة تعامالً بعيداً 

لَف واجلهل. عن اخلسة والدناءة والصَّ
إن مـن شـأن املؤمـن العابد للرمحن أن يسـتلهم مـن الرمحة 
اإلهلية، ليضع برناجماً متكامالً، ويُريبِّ أبناءه عليه، كام يسعى جاهداً 

لرتفيه زوجته عىل أفضل وجه.
يَة اجلانب املايل فحسب، وإنام أيضاً اخلُلُق  وال نقصد بالرفاهِ
احلسن، والعرشة باملعروف، وتبادل احلب واالحرتام، واتِّباع منهج 

التوايص والتشاور والتعاون بأفضل أسلوب ممكن.
٣- {{ ~ ے}.

تَّقني، ولكن ماذا عليه  عابـد الرمحن يُريد أن يكـون إماماً للمُ
أن يفعل ليكون هو إماماً هلم؟.

 ،K أوالً: إن املتقـني هـم أوليـاء اهللا وأولياء رسـول اهللا
وأهـل بيته حجج اهللا A، وهم العارفون بكتاب اهللا والعاملون 

به، وهم املُبادرون إىل عمل اخلري.
: إن اهللا تبـارك وتعاىل يُرشـدنا إىل االرتقـاء بطموحنا،  ثانيـاً
نا وإيامناً  لنصل إىل درجة أئمة للمتقني، بأن نكون األكثر قرباً من ربِّ
به وبرسـوله وبكتابه، واألشـد إقباالً عىل عمل اخلري، واألبعد عن 

ممارسة الرش والباطل. وهنالك نصبح أئمة للمتقني حقا.
ولكـن علينـا أالَّ نكتفي بمجرد الكالم فنُصـاب بازدواجية 
الشخصية، ألن إعالن الرغبة يف إمامة املتقني وقيادهتم، ليس حديثاً 



٣٠٦

من تطلعات عباد الرحمن

ي بالتوكُّل عىل اهللا املتعال. دِّ يُقال وكلامت تُلفظ، بل إنه جهد جِ
إن أحـد أهم أوجـه إمامة املتقني هو املُبـادرة إىل فعل اخلري، 

مات. وأداء الفرائض، واالمتناع عن الرذائل واملُحرَّ
ثم إنّ هـذه البصرية القرآنية تُثـري رغبة كامنة يف 

م. نفوس البرش، هي الرغبة يف االستباق والتقدُّ
فغريزة حب الرئاسـة تُولد مع اإلنسـان وتدفعه 
إىل البحث عن التميُّز، فلم ال يكون سعي هذا اإلنسان 
ـم أفضـل ثلة عىل وجـه األرض، وهـم املتقون  يف تزعُّ
حتـى يكـون التنافـس عـىل املكرمـات والتسـابق إىل 
اخلـريات؛ ذلك ألن أجواء هذه الثلـة أجواء صاحلة ال 
رج من حـالل. وأقصد من ذلك  تُدخـل يف حرام أو ختُ
كلـه أن يبذل الفرد املؤمن كل وسـعه لتجيري هـذه الغريزة يف إطار 
فَّ بمد تأثري  اخلري دون عكسه. وال ينبغي للفرد املؤمن أن يستخِ
هذه الغريزة، وهي التي طاملا تسبَّبت يف انحراف الكثري من الناس، 
ىص مـن النزاعات واحلـروب؛ وذلك ألن حب  وأشـعلت ما ال حيُ
اجلـاه والسـلطة أدَّت بالكثـري أن يبتدعـوا ديانـات وفرقـاً وأحزاباً 

لطان. عات ما أنزل اهللا هبا من سُ وجتمُّ
نعم؛ إن الرئاسـة يشء مجيل، ولكن ال ينبغي أن يكون حبها 
عىل حسـاب تضييع الـذات أو إضالل اآلخريـن. وهكذا نجد أن 
تعاليم اهللا عز وجل تدعو عباده الصادقني إىل أالَّ يرضوا بأن يكونوا 
رف ويُعرف عىل وجه  أذيـاالً لغريهم، بل يبحثوا عن أرقـى كيان عُ

األرض، وهو كيان املتقني، ثم يطمحوا إىل إمامتهم.

 إن من شأن املؤمن  »
أن  ــن  للرمح ــد  العاب
ــن الرمحة  ــتلهم م يس
ــة، ليضع برناًجما  اإلهلي
متكامًال، وُيربِّي أبناءه 
ــعى  ــا يس ــه، كم علي
ــًدا لترفيه زوجته  جاه

على أفضل وجه.
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بصائر وأحكام »

١- ملـا كان تطلُّع عباد الرمحن تطلُّعاً بمسـتو اتصاهلم باهللا 
- تطلُّع بعيد، ألهنـم يرغبون يف أن يكـون امتداد  تعـاىل، فهـو -إذاً
أجياهلم إىل يوم القيامة ضمن نطاق الصالح، ليكون عندهم لسـان 

صدق يف اآلخرين.
٢- عبـاد الرمحن ينشـدون السـعادة ألزواجهـم ولذرياهتم 
كام ينشـدوهنا ألنفسهم، وذلك إليامهنم املُسـبق بام ألقي عليهم من 
مسؤولية حفظ األمانة اإلهلية التي وصلتهم من آبائهم، وعليهم أن 

ينقلوها إىل ذرياهتم.
٣- أحـد أهم أوجـه إمامة املتقني هو املبـادرة إىل فعل اخلري 
واملسارعة إليها، وأداء الفرائض واالمتناع عن الرذائل واملحرمات.
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عقىب عباد الرمحن »
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من الحديث »

ا مِن  هَ رُ اهِ  ظَ ةً يُرَ فَ رْ نَّةِ غُ * قال رسول اهللا K: «إن يفِ اجلَ
نَ  أَالَ ام، وَ ا اهللاُ ملَِن أَطْعَـم الْطَّعَ هَ دَّ ا، أَعَ هَ رِ اهِ ـن ظَ ا مِ بَاطِنُهَ ـا، وَ بَاطِنِهَ

الْنَّاسُ نِيَام»(١). ىلَّ وَ صَ يَام، وَ ابَع الصِّ تَ م، وَ الَ الْكَ
هُ  رَ كَ مٍ ذَ الَ نِ النَّبِيِّ K يفِ كَ ِّ E عَ يسِ ارِ فَ نَ الْ ـلْامَ نْ سَ * عَ
مِ  لْ ِ كَ اهللاُ بِاحلْ صَّ دْ خَ ! لَقَ ُّ يلِ ا عَ : «.. يَ الَ قَ ٍّ فَ يلِ نُ لِعَ ـلْامَ هُ سَ رَ كَ ٍّ فَذَ يلِ يفِ عَ

 ¤ £ ¢} : اىلَ عَ ـالَ اهللاُ تَ ةِ الَّتِي قَ فَ رْ الْغُ ـمِ وَ لْ الْعِ وَ
ا  هَ لَ خَ ا دَ ـةٌ مَ فَ رْ ا لَغُ ـَ اهللاِ إِهنَّ ¥ ¦ §̈  © ª}، وَ
ا  َ فُّ هبِ هُ لَيَحِ إِنَّ ، وَ بِّكَ ىلَ رَ ومَ عَ قُ تَّى تَ دٌ أَبَداً حَ ا أَحَ هَ لُ خُ دْ الَ يَ طُّ وَ دٌ قَ أَحَ
ا  هَ حِ الَ لِكَ يفِ إِصْ مْ ذَ هِ مِ وْ ونَ إِىلَ يَ ُفُّ ا حيَ لَكٍ مَ ونَ أَلْفَ مَ بْعُ مٍ سَ وْ لِّ يَ يفِ كُ

 (٢)«.. يْتِكَ لَ بَ ا أَهْ يْكَ فِيهَ لَ لُ اهللاُ عَ خِ دْ مَّ يُ ا ثُ هَ لَ خُ تَّى تَدْ ا حَ ةِ لَهَ مَّ املَرَ وَ

(١) الدر املنثور: ج٥، ص٨١.
(٢) بحار األنوار: ج٧، ص٣٣٢.
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لِهِ  وْ ِ A يفِ قَ ـنيْ ُسَ ِّ بْنِ احلْ ـيلِ دِ بْنِ عَ َمَّ ـنْ حمُ تٍ عَ ابـِ ـنْ ثَ * عَ
 :C ـالَ  قَ  {¦  ¥  ¤  £  ¢}  : ـاىلَ عَ تَ

يَا»(١). نْ ارِ الدُّ تَنِ يفِ الدَّ ىلَ الْفِ وا عَ ُ ربَ نَّةُ بِامَ صَ ةُ اجلَ فَ رْ «الْغُ
***

تفصيل القول
تبقـى فطرة اإلنسـان فضاءً نقيا النعكاس سـنن اهللا تعاىل يف 

خلقه عليها، ومن هنا فهي تظل تبحث عن أمرين أساسيني:
األول: التكامل والنمو (جلب املنفعة).

الثاين: جتنُّب األخطار (دفع الرضر).
إذ الفرد يُريد النمو، ويف الوقت نفسه ال يريد الرضر. ولكن 

كيف حيصل البرش عىل هذين املطلبني بأجرين؟.
بالعمل والدعاء. فـرت املؤمنني ال يكتفون بالعمل وال هم 
يكتفـون بالدعـاء. ومن هنا فإن جزاءهم حتقيـق كال املطلبني، فهم 

زون بالتحية والسالم. زون الغرفة وجيُ جيُ
أما الغرفة؛ فهي البيت الرفيع والكيان السامي.. ومن حيث 

راد هبا البيت املبني عىل الدار. الصورة املادية، فإن الغرفة يُ
ز هؤالء بالغرفة؟. وأية غرفة غرفتهم؟. ولكن ملاذا جيُ

إهنـا غرفة يف الدنيا، وغرفة أسـمى يف اآلخـرة. فأما التي يف 
الدنيا، فهي مهبط الرمحة اإلهلية، وهي األرسة التي قال عنها تعاىل: 

(١) بحار األنوار: ج٧٥، ص١٨٦.
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وهذه الغرفة من الناحية املادية مكان له سقف وسور، ومن 
الناحية االجتامعيـة جممع األرسة املؤمنة. ويبدو أن هذه الغرفة هي 

 y x w v u} :اسـتجابة لدعائهم يف الدنيـا
z } |}(٢). واجلمع هذا أحد أوجه اهلبة 

ة، ألنه جتسيد مثايل للتسلسل اإليامين. اإلهلية املرجوَّ
أمـا الغرفـة يف اآلخرة فهي مقام سـام جيتمع فيه 

 V U} :أبنـاء األرسة بإذن اهللا، حيث يقول ربنا
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

.(٣){b a
وهكـذا فإن دعوهتـم يف الدنيـا باجتامع أرسهتم 
ـد يف اآلخرة أيضاً حيث يلتئم مجعهم عىل مائدة  عىل التقو، تتجسَّ

الرمحة اإلهلية.
.{£ ¢} -١

والسـؤال: ملـاذا مل يـرشُ إليهـم بـ(هـؤالء) مـع أن احلديث 
عنهم حديث مبارش؟ فلعل السبب فيه أن كلمة (أولئك) تدل عىل 

العظمة والرفعة. 
فهـم بالتايل جيمعهم اهللا تعاىل إىل جائزهتم العظيمة سـواء يف 

(١) سورة النور، آية ٣٦.
(٢) سورة الفرقان، آية: ٨٤.

(٣) سورة الطور، آية ٢١.

ال  » ــون..  املؤمن  
ــل  بالعم ــون  يكتف
ــن  ــاء. وم وال بالدع
جزاءهم  ــإن  ف ــا  هن
املطلبني،  كال  حتقيق 
ــزون الغرفة  فهم ُيج
ــة  بالتحي ــزون  وُيج

والسالم.



بينات من فقه القرآن (سورة الفرقان)

٣١١

إطارهم املعنوي يف الدنيا، أو يف غرفة اجلنة يف اآلخرة.
.{¦¥} -٢

هبذه الكلمة خيتزل القرآن الكريم حقائق كبرية وكثرية، منها 
أن الصـرب هـو سـيد األخالق، وأن الصـرب هو املعيار األسـاس يف 
بنـاء األرسة الفاضلة، ويف املبـادرة إىل إمامة املتقني، ويف مواجهات 
التحديات. فالصرب صرب عىل األذ، وصرب عىل الشـهوات، وصرب 

عىل استمرارية العمل الصالح.
وأسـتفيد من كلمة الصـرب، فأقول: إن أهم صفـة ينبغي أن 
يتحـىلَّ هبا املؤمـن يف تربية أبنائـه وأداء دوره اإلهلي يف جمتمعه حتى 
ل، إذ العجلة سـبب تعطيلٍ  يكـون إمامـاً هلم؛ هي صفة عدم التعجُّ

للطاقات وطموحات النجاح. 
وهنـا لفتة واضحة، مفادها أن قائـد األرسة الناجحة هو قائد 
اه  األمـة الناجحـة؛ إذ األرسة نـواة املجتمع ومنها تنطلـق احلركة باجتِّ
نا املتعال عن عباد  الدوائر االجتامعية األكثر اتِّساعاً؛ ولذلك حكى ربُّ
الرمحـن أهنم يدعونه أن تكون هلم مـن أزواجهم وذرياهتم قرة أعني، 
وأن جيعلهم للمتقني إماماً، فكأن اإلنسـان القائـد يعترب املجتمع كله 

أرسة له. وهذا ما حيتاج حتقيقه إىل صرب وأناة وسعة صدر.
.{ª © ¨ §} -٣

والتحيـة ليسـت باأللفـاظ فحسـب، وإنـام يُعطـون احليـاة 
الطيبة، فضالً من اهللا سبحانه وتعاىل. فالتحية عطاء، وعطاء مستمر 
مفعم باخلري والربكة. وال يشـعر الوارد يف اجلنة أي شـعور باخلطر، 
ال عاجـالً وال آجـالً؛ إذ هي سـالم دائم، فال تُوجـد هناك عوامل 



٣١٢

عقبى عباد الرحمن

لْبِس إيامنه بظلم،  اخلـوف واخلطر، ملـاذا؟. ألن املؤمن يف الدنيـا مل يُ
فلامذا اخلوف؟.

بصائر وأحكام »

١- إكرامـاً للمؤمنني يرفع اهللا ذرياهتـم، فتجمعهم الغرفة، 
فيُشـملون بنعمـة اجلمـع. واجلمـع هـذا أحـد أوجـه اهلبـة اإلهلية 

ة؛ ألنه جتسيد مثايل للتكامل اإليامين. املرجوَّ
٢- أهم صفة ينبغي أن يتحىلَّ هبا املؤمن يف تربية أبنائه وأداء 
دوره اإلهلي يف جمتمعه حتى يكون إماماً هلم هي صفة الصرب، وذلك 

ألن العجلة سبب تعطيل للطاقات وطموحات النجاح.
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٣١٣

خالدون يف جنة الرمحن »

.{³ ² ± ° ¯® ¬}
من الحديث »

قال رسـول اهللا K عن عقبى املؤمنـني الذين عظَّموا اهللا 
ا  يبُونَ فِيهَ ، الَ يَشِ ونَ الِدُ نَّةِ خَ مْ يفِ اجلَ هُ بطاعته يف شـهر رمضان: «.. فَ
الَ  ا وَ لَقُون فِيهَ قْ الَ يُ ، وَ ـونَ جُ ْرَ الَ خيُ ا وَ نْهَ لُونَ عَ َوَّ الَ حيُ ، وَ ـونَ مُ ْرَ الَ هيَ وَ
 ، ونَ جُ بْتَهِ ] مُ ونَ حُ ونَ فَرِ ارُّ فٍ [سَ وْ نْ خَ ونَ مِ ارُّ ا سَ مْ فِيهَ ، بَلْ هُ ونَ تَمُّ غْ يَ

.(٢)«(١){8 7 6 5 4 3} ، ئِنُّونَ طْمَ ، مُ نُونَ آمِ
***

تفصيل القول
.{¯® ¬} -١

ل  واخللـود هنا جـزاء كبري من اهللا ذي املنة، وهو ال يعني حتوُّ
، بل اخللـود للمؤمنني يعني  اإلنسـان يف اجلنـة إىل إلهٍ أو نصـف إلهٍ

(١) سورة البقرة، آية: ٦٢.
(٢) بحار األنوار: ج٩٣، ص٣٧٥.



٣١٤

خالدون في جنة الرحمن

تفعيـالً لوعد اهللا القايض بـأن يبقى يفيض من رمحته وفضله عليهم 
.(١){à ß Þ ÝÜ Û Ú  Ù} ما دامت الساموات واألرض

وهذه اجلنة قد:
.{² ± °} -٢

باعتبارهـا املسـتقر النهائي واملقام األبدي الـذي اختاره اهللا 
تعاىل للمؤمنني، وهي يف مقابل ما ذكر اهللا عن مصري أهل املساوئ، 
حيـث وصفـه مـن قبـل: {Ç Æ Å}(٢)، وهـي نـار 
جهنـم.. ممـا يعني أن ابـن آدم ليس له أن خيتار من اجلنة شـيئاً ومن 
م بأن خيتار اجلنة دون سـواها، وإن مل خيرت  لزَ النار شـيئاً، وإنـام هو مُ
اجلنة، فقد اختريت له النار. فاألسـاس هو قرار اإلنسان واختياره، 

ق قراره. ر، وفَّر اهللا رشوط حتقُّ وإذا ما قرَّ
بصائر وأحكام »

ل اإلنسان  اخللود جزاء عظيم من اهللا ذي املنة، وال يعني حتوُّ
هنـاك إىل إلـه، بل يعني تفعيـالً لوعد اهللا القايض بـأن يبقى يفيض 

عليه من رمحته وفضله.

(١) سورة هود، آية: ١٠٨.
(٢) سورة الفرقان، آية: ٦٦.
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لوال دعاؤكم »

 ¾ ½ ¼» º  ¹  ̧¶ μ ´}
.{Â Á À ¿

من الحديث »

 :C ٍر فَ عْ َيبِ جَ لْـتُ ألِ : قُ الَ يثٍ قَ دِ ِّ يفِ حَ ـيلِ عِجْ دٍ الْ يْ رَ ـنْ بُ عَ
اءِ؟. عَ ةُ الدُّ ثْرَ ةِ أَوْ كَ اءَ رَ قِ ةُ الْ ثْرَ لُ كَ ُامَ أَفْضَ أَهيُّ فَ

اىلَ  عَ لِ اهللا تَ وْ عُ لِقَ مَ ا تَسْ ، أَمَ لُ اءِ أَفْضَ عَ ةُ الدُّ ثْرَ الَ C: «كَ قَ فَ
.(١)«{¼» º  ¹ ¸ ¶ μ ´} :K ِلِنَبِيِّه

***

تفصيل القول
ميِّـز سـورة الفرقـان الكريمـة أهنـا بـدأت باحلديـث  ممـا يُ
عـن الكتـاب لتنتهـي بـام يتعلَّـق بموضـوع الدعـاء. والعالقة بني 
املوضوعـني أن القـرآن املجيـد قد جعـل اهللا فيه اخلارطـة الكاملة 

(١) وسائل الشيعة: ج٦، ص٣٣٣.



٣١٦

لوال دعاؤكم

اكمون عىل ضوئهـا.. كام أن اختتام  لسـننه التي حيتاجها البـرش وحيُ
هذه السـورة املباركـة بموضوع الدعاء ليتأكد لنا أن السـنن اإلهلية 
ليست الوحيدة احلاكمة يف الكائنات، إذ وراءها أوامر إهلية مبارشة 

ال تدخل ضمن تلكم السنن.
ومثـل تلكم األوامر اإلهليـة ما يتعلَّق بدعاء اإلنسـان الذي 
 رز رشوطه الالزمة، وبعد أن ير ه به إىل ربِّه املتعال بعد أن حيُ يتوجَّ

اهللا احلكمة يف استجابة هذا الدعاء.
كـام أن مـن تلكم األوامـر اإلهلية الغالبة عىل السـنن، أن اهللا 
ل إىل ثعبان تلقف  جلَّت قدرته يأمر عصا النبي موسى C فتتحوَّ
 .. عباً مـا يأفك السـحرة وتضطـر فرعون إىل الفـرار بعد أن ملـئ رُ
ل ثعبانـاً وفق السـنن التكوينية،  ولـو كان للعصا نفسـها أن تتحـوَّ
الحتاجت إىل مئات السـنني، ولكن األمر اإلهلي الصارم وقع عىل 

العصا دفعةً واحدة، فكانت ثعباناً باألمر العزيز اجلليل.
فالقـرآن املجيـد كـام يُعطينا اخلريطـة الكاملة لسـنن احلياة، 
ربنا ويُرشـدنا إىل اللجـوء ملا هو فوق هذه السـنن، لدفع  كذلـك خيُ
البـالء املرتتب عىل حاكمية السـنن، ونقصد بذلـك: الدعاء إىل اهللا 
بُّ املتعال  م الرَّ الرمحـن الرحيم، لـردِّ املربم من القضاء. وهكذا كـرَّ

عبده املطيع له اخلاشع لقدسه.
د الدين احلنيف رضورة التوكُّل عىل اهللا وتفويض  ولذلك أكَّ
بَّ  األمـر إليه، ألنه أرحـم بعبده من األم بصغريها. ومـا أرحم الرَّ
وأكرمـه، وهـو الذي يُصـدر أوامره بنـاءً عىل دعوة إنسـان مظلوم 

مغلوب عىل أمره تتناوشه اخلطوب من كل حدب وصوب.
ِي  وقد ورد عن اإلمام احلسني C يف دعائه يوم عرفة: «إِهلَ
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٣١٧

ي»(١). تِيَارِ نِ اخْ كَ عَ تِيَارِ بِاخْ ي، وَ بِريِ نْ تَدْ كَ يلِ عَ بِريِ نِنِي بِتَدْ أَغْ
لُّ بأيـرس الدعاء، فإن من  فَ رفَع ويُ ـربم القضاء يُ وحيـث إن مُ

الالزم بابن آدم أالَّ يبخل بالدعاء.
قنا يف موضوعاته وجدنا  ولـو أننا تتبَّعنا كتاب اهللا تعاىل وحقَّ
ث عن املتغريات  ث عن السـنن الكونية مرة، فإنـه يتحدَّ أنـه إذا حتدَّ
مرتني؛ هذه املتغريات املُنبثقة عن األوامر اإلهلية؛ إذ إن له سـبحانه 
. وذلك ألن املشـكلة النفسـية الكرب التي  األمر من قبلُ ومن بعدُ
دبِّـر أمورهم  تعـرتي بنـي آدم عىل الـدوام أهنـم ال يُؤمنون بـربٍّ يُ
رون خطـأً بـأن اهللا خلقهم ثم  ف يف شـؤوهنم. فهـم يتصوَّ ويتـرصَّ
تركهـم لشـأهنم وفوَّض األمـور إليهم. وهكذا فإنـك قد ال جتد يف 
انيَّته وأنَّه  نكـرون ربَّ ار يُ الدنيـا مـن يُنكر وجود اهللا بتاتـاً، وإنام الكفَّ

دبِّر شؤوهنم أوالً بأول. يُ
نوا من اجتيـاز هذه العقبـة وعرفوا كيف  ولـو أن البـرش متكَّ

ل قضاء اهللا سبحانه يف شؤون خلقه، لسام واقعهم  يتدخَّ
أيَّام سـمو، ألهنم سـيجدون عىل وجه اليقـني طريقاً ال 
أيرس منه لالتصال به جل وعال، وهو الدعاء. والدعاء 
ـخُّ العبادة وأداة اليقـني. واهللا تعاىل ال يعبأ بعباده لوال  مُ
أهنم يدعونه؛ ألنه يلتفت بوجهه الكريم لعباده الداعني 
اه من فضلـه العميم، مـع أدائهم وظائفهم  السـائلني إيَّ
لون وال  وواجباهتـم املُلقـاة عـىل عواتقهـم، فهـم يتوكَّ

يتواكلون.. وهم يرغبون يف اهللا وال يرغبون عنه.
عي أن يد اهللا مغلولة؟. وماذا يُصار  نْ يدَّ ولكن ماذا يفعل بِمَ

(١) بحار األنوار: ج٩٥، ص٢٢٦.

 ما ُيميِّز سورة الفرقان  »
باحلديث  ــدأت  ب ــا  أ
ــن الكتاب لتنتهي مبا  ع
يتعلَّق مبوضوع الدعاء. 
أن  ــا  بينهم ــة  والعالق
القرآن قد جعل اهللا فيه 
لسننه  الكاملة  اخلارطة 

اليت حيتاجها البشر.



٣١٨

لوال دعاؤكم

عي بأن ما لديه إنام  ب بالكرم اإلهلـي؟. وماذا يُقال ملن يدَّ ذِّ ـنْ يُكَ بِمَ
 ب وافرت أُوتيـه عىل علم من عنده؟. إنام سـيُلزمه اهللا بـام قال وكذَّ

باً من احلقيقة اإلهلية الواضحة. عىل اهللا وأراد هترُّ
وكلمـة أخرية؛ قالوا إذا أراد العبـد أن يتكلَّم معه ربُّه فليقرأ 
القرآن، وإذا أراد أن يتكلَّم مع ربِّه فليشتغل بالدعاء. وهكذا سورة 

الفرقان بدأت ببيان األول وانتهت بالثاين.
بصائر وأحكام »

ـنن احلياة،  كـام أن القرآن املجيـد يُعطينا اخلريطة الكاملة لسُ
ـنن لدفع البالء  كذلك تراه يُرشـدنا إىل اللجوء ملا هو فوق هذه السُّ
ـنن، ونقصد بذلـك الدعاء إىل اهللا الرمحن  املرتتِّب عىل حاكمية السُّ

الرحيم، لردِّ املُربم من القضاء.


